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La ekzemplo de Zamenhof.

Antau sesdekaj jaroj naskiĝis Zamenhof kaj 
iam la tuta homaro benos kiel ni tiun daton de I’ 
15a de decembro, ame festata de I’ tutmonda esper
antistaro. Kiam kisis la bubeton lia amanta patrino, 
ŝi dediĉis lin al la bono kaj la belo. Kio estis poste 
lia vivo, krom plena sindonado al homfrata helpo 

ij‘ harmonio? Ĉiujn malfacilajojn, ĉiujn penojn li
r̂is por fidele plenumi sian noblan taskon.

En tiuj tagoj de Zamenhofa rememoro, de Krist
naska festo kaj Novjaro, ni ankau promesu al ni; 
meni sekvi lian ekzemplon. Ankau ni donu niajn 
vivojn senŝpare. La afero, kiun iniciatis Zamenhof, 
valoras tion, kaj niaj vivoj valoras nur Iau la me
zuro, je kiu ni donas ilin al utila kaj nobla celo.

Kelkfoje ni plendas pri tro da monpetaj, pri tro 
da alvokoj al laboro. Kial ni devus ĉion pagi, ĉion 
perlabori, kio poste utilos al ceteraj homoj, kies 
posta generacio profitos niajn oferojn kaj manĝos la 
kukon de ni bakitan? La respondo estas ja klara, 
kvankam iom filozofa: ĉiam okazis tiel tra tuta 
historio de la vasta homa familio. Al kelkaj pi
oniroj, nek ricaj, nek potencaj, sed fidantaj, falis 
sankta tasko kvazau infano trovita ĉe la pordo de i 

jam penantaj laboristaj gepatroj. Ĉu oni jetas ĝin 
for? Ne. La poemo rakontas alie. j

Estas ŝarĝo peza, sed honoriga. Aliaj rikoltos 
la fruktojn, sed la pioniroj semas kaj la afero kreskas 
„per laboro de la esperantoj**. Tio estas ja la nobla

signifo de tiu bela nomo, kiun heredis nia lingvo 
mem. Ĉiu vera homo havas precizan taskon en la 
mondo. Al ni falis tiu ĉi. Ni estu fieraj je ĝi. Ni 
donu ĉion al ĝi, ĉu forton, ĉu monon, Ĉar de ni kaj 
de ni sole ĝia sukceso dependas.

Nia respondeco estas granda: ĉu ni postlasos 
al niaj idoj homaron ankoraŭ malsaĝe dividitan per 
blindiga barilo de lingvoj, au ĉu ni agos tiel, ke ili 
povu spiri en mondo liberigita el tia sensencaĵo kaj 
kapabla kunparoli por kunlabori? Ĉu ni ne defendas 
la honoron de la tuta homa raso helpante ĝin 
venki tiun lingvan malfacilajon, same kiel ĝi venkis 
aliajn barilojn, maron per vaporo, montojn per tu
neloj, spacon per motoroj. Ĉu ni hodiau havus aero
planojn se esperantoj44 kiel Archdeacon ne estus 
farintaj olerojn meze de ĝenerala malfido kaj ridado? 
Tian periodon ni jam elpasis. Nun venis la tempo 
je gravaj, disciplinaj entreprenoj.

Pro tio ni bezonas solidan bazon. UEA havas 
6000 anojn. Ĝi devus havi 10000 por funkcii sen 
deficito. Alie ĝi devos ĉesi. Tiun nombron ĝi povas 
atingi eĉ nur en Ia bonvalutaj landoj. Nun ĝi far
iĝis la fundamento de nia oficiala organizo kun la 
naciaj societoj. Ĉiuj devas penadi varbi novajn 
membrojn, fariĝi garantiantoj au subtenantoj, konigi 
gian organon, ĝian jarlibron, ĝiajn servojn. Ni per tio 
danku al niaj sindonaj delegitoj, fidele kaj senpage 
laborantaj.

Krom tio ekzistas la internacia propagando. Nun 
ni komencis serion da teknikaj konferencoj, kies 
efiko profunde penetras. Ankoraŭ hodiau aperas en
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ĉinaj, japanaj kaj amerikaj revuoj la manifesto al la 
instruistoj. Hierau la estona, hodiau la kroata in- 
struadestroj diskonigis ĝin en siaj lernejoj. Morgaŭ 
ni interesos komercistojn. Ciujare Uo kostas kelk
milojn da frankoj kaj multe da laboro. UEA ne 
povas aldoni tion al sia budĝeto, ĝis ĝia propra ek
zisto estos certigata. Donacoj devas do provizore 
kovri tiajn pluajn elspezojn de apartaj organizo kaj 
presado. Kiu povas, tiu helpu al la Venezia Kon
ferenco per partopreno au per ebligo, ke alia sam
ideano partoprenu. Jen ankau nobla formo de helpado,-

La esperantistaro estas fidela popolo. Ĝi agas 
kaj agas ankoraŭ. Ĝi donas kaj donas denove, i 
Super ĉio, ĝi esperas kaj per tio lumigas sian vojon. 
Pensante al ĉiuj konataj kaj nekonataj geamikoj sam
kore laborante en ĉiuj partoj de la mondo, oni sentas 
altan kuraĝigon kaj bedauras nenian penon, nenian 
baton, nenian oferojn. Al ĉiuj ni diras koran saluton 
kaj sinceran dankon pro ĉio, kion ili faras. Ni 
sentas nin proksimaj, unu al la aliaj. Benite venu 
la Nova Jaro kaj alportu al ĉiuj la varman bon
deziron de Ĉiuj aliaj. Kune antaŭen Sur la vojoj 
Zamenhofa!

Edmond Prioat.

Komerca Konferenco en Venezia.
(31 Marto — 4 Aprilo 1923.)

UHA invitis Ciujn naciajn societojn ke ili bonvolu parto

preni la internacian konferencon pri Esperanto por komerco 

kaj turismo en Venezia je Pasko 1923 sendonte oficialajn de

legitojn kaj preparante raporton kun statistiko pri la spertoj 

faritaj en tiu duopa fako. Ci ankaŭ sin tumas al siaj deleg

itoj invitante ilin kaj proponante demandaron, kiu servos 

kiel projekto de tagordo por la konferenco. Interalie oni 

devus enketi ekzemple pri punktoj kiel la jenaj:

1. Esperanto en Komerco:
a) Kiuj firmoj uzas la lingvon por korespondado ? Plena 

informo kun indiko de branĉo.
b) Kiuj firmoj eldonis prospekton, katalogon ktp. en

Esperanto?

c) Cu la firmo, entrepreno havas specialan oficiston por 

la esperantaj rilatoj?
d) Kiaj rezultatoj estis atingitaj? (Atestoj de uzantoj.)

2. Esperanto en Turismo:
a) Kiu Turisma Societo, porfremdula organizajo uzas 

Esperanton? (Plena informo kun detaloj.)

b) Kiu eldonis gvidfolion, gvidlibron ktp. en Esperanto?

c) Cu estas oficisto en la Turisma Oficejo parolanta la 

lingvon? (Kun nomo kaj adreso.)

d) Kiaj rezultoj estis atingitaj? (Atestoj de uzantoj.),

3. Esperanto kiel komerca instrufako:
a) Kiu komerca lernejo (oficiala) instruas la lingvon? 

ĉu devige an nedevige?

b) Same pri privataj komercaj institutoj?

c) Same pri vesperkursoj de komercistaj asocietoj ?

4. Servoj per UEA:
a) Statistiko.
b) Priskribo de tipaj komercaj servoj.

c) Priskribo de tipaj turismaj servoj.

5. Publika subteno:
a) Kiuj komercaj organizaĵoj publike subtenis Esperanton ? 

(Kun dato, teksto de rezolucioj.)

b) Same pri turismaj organizaĵoj.

6. Agadprogramo.
a) Enketu ĉe favoraj firmestroj; notu ilian jugon kaj 

konsilon por estonta agado.

b) lnformi&u pri opinio de komercaj kaj turismaj orga- 

nizajoj, interesante ilin pri la konferenco. Sendu al

UEA adresojn de tiuj, kiujn gi devus inviti al Venezia.
* . .

Ni tre bone scias, ke la sperto en tiuj fakoj estas an

koraŭ malgranda, sed oni devas gin klasigi kaj utiligi kiel 

instruon. Aŭdinte la faktojn pozitivajn kaj ankaŭ negativajn, 
la konferenco poste povos diskuti la rimedojn por faciligi 

praktikan uzadon de Esperanto en komerco kaj turismo. La 
faktaro kaj rekomendan) poste eldonota sub formo de resuma 

broŝuro povos efike helpi al estonta agado, same kiel la 

raporto pri la Ĝeneva konferenco en alia fako.

Partoprenos en Venezia kompetentaj personoj kiel S-ro 

Stettler, prezidanto de UEA, S-ro Barton Kent, komitatano de 

la lnternacia Komerca ĉambro, de la Londona Komerca Ĉambro 

kaj prezidanto de la Anglo-franca Societo, S-ro John Merchant, 

prezidanto de la Federacio por komuna komerca Lingvo, S-ro 

Cherblanc, generala sekretario de la Komerca ĉambro en 

'Parare, S-ro Balliman, prezidanto de la ĉambro de Komerc

istoj je Vitro en Parizo, Prof. D-ro Dietterle, prezidanto de Ia 

Intervira Komisiono, S-ro Titta, direktoro de la Foiro en 

Padova, D-ro ĉe-u-vaj, direktoro de la ĉina Sekretariejo Ĉe 

i la Ligo de Nacioj, S-ro Janagida, japana membro de la Kon

stanta Komisiono pri Koloniaj Mandatoj ktp.

Ni rajtas esperi, ke Ciuj komercaj aŭ turistaj organizaĵoj 

kiuj vere deziras Ia oficialigon de komuna komerca lingvo, 

sendos energian reprezentanton al la konferenco por grupigi 

siajn fortojn kaj konsenti pri efika agadprogramo por la estonto

Ni ne atendas multnombran kunvenon, sed seriozan kaj 

decideman.
La 'partoprenontoj bonvolu sin anonci tuj ĉe UEA. La 

logado kaj mankado en la hotelo de UEA kostos po 30 liroj 

tage. Ĉio plej Ŝpareme, sed komforte, kondice ke oni sin 
enskribu frue. Vojagprezojn al Venezia vidu sur pago 210.

* *
•  -

Nun pri mono. Pli sube ni publikigas la bilancon de 

la Oeneva Konferenco. La donacintoj — ili ricevu ankoraŭ 

varman dankon — vidos, ke ilia mono estis serioze kaj efike 

elspezata. Per sufiĉe modera sumo granda laboro estis farata, 

ĉirkaŭe sama sumo estas nepre bezonata por sukcesigi la 

Venezian Konferencon. Ni estus dankaj al tiuj, kiuj povus 

helpi, ke ili baldaŭ sendu laŭvolan donacon por plenigi nian

liston. Ĝis nun ni ricevis
de UEA (unua pago) . . . . sv. Fr. 100. -

S-ro Stettler....................... 100.

D-ro P r iv a t ....................... IPO- -
300.

Ni devas tion dekobligi. Pensu al la Konferenco inter 

viaj Novjaraj donacoj»
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La kritikantoj de Esperanto.

Ekzistas du specoj da kritikantoj en Esperanto: kelkaj nur 
deziras malhelpi la tutan mondlingvan aferon kaj ne hontas 
ricevi de malfavoraj ministrejoj au ambasadorejoj helpon por 
propagandi .iun diablajn kiu mortigu la malbenitan Esper
anton*. Kun tiuj kritikantoj ni ne deziras interparoli. Publika 
skandalo punos ilin ian tagon, ĉar neniu sekreto konserviĝos 
eterne. Aliaj estas sinceraj homoj, kiuj honeste kredas, ke ili 
sole posedas la veron kaj ke ĉiuj ceteraj homoj eraras.

Tiom granda estas ilia certeco ke, ĉar ni ne parolas pri 
iliaj kritikoj, ili kredas tute vere kaj naive, ke ni konfesas la 
pravecon de iliaj argumentoj, sed timas tion diri publike, pr<< 
iu ajn .teruro*. Nu, al tiuj kritikantoj venis la tempo paroli 
tute malkaŝe por ke iii ne eraru pli longe. Ni timas neniun 
kaj nenion kaj kutimas tute libere diri tie ĉi nian penson.

Ni do respondos al la ĉefaj kritikoj adresataj al Esperanto 
kaj ankau niavice kritikos Ia rimedojn proponatajn por ĝin 
.plibonigi*. Unue la

supersignitaj literoj.

Ĉiuj vere fonetikaj ortografioj posedas ilin, ĉar la ordinaraj, 
literoj de la latina alfabeto ne sufiĉas por montri ĉiujn sonojn ne
cesajn. Kiam presisto ne havas ilin, tiam li rajtas, Iau la Funda
mento de Zamenhof, uzi ek kaj sh tute same kiel en Ido ekzemple 
sed, se li presigas tutan libron, la suma spaco uzata de tiuj super
fluaj h fine egalvaloros pli ol unu paĝo plua kaj kostos al li 
per kompostado kaj plia papero pli da mono ol se li estu-, 
aĉetinta la necesajn literojn. Laŭ financa vidpunkto Ia sistemo 
de ch kaj sh estas perda kaj kondamnata. Lau fonetiko ĝi j 
estas neakceptebla, ĉar ĝi rompas la regulecon de I’ ortografio: 
unu litero por unu sono. Nur por faciligi telegrafan skribadon I 
oni povas akcepti arangojn kun h same kiel la germana lingvo 
uzas oe, ue, ae por 6, ii, ef telegrafe. Do sparo kaj scienco 
pravigas Esperanton tie.

Virtaro kaj Radikaro.

Se mondlingvo devas resti facila por ĉiuj popoloj, ĝi devas 
ne multigi senutile la nombron de radikoj. Anstataui malgranda 

per mikra, malrapida per lenta au fratino per sistro povus doni 
al Esperanto eksteran similecon pli proksiman al okcidentaj 
lingvoj, sed ĝi tute rompus la principon de necesa simpleco 
kaj aldonus al la lingvo pezan balaston da komplika pliSargo.

Sed tie ne haltus la afero. Ju pli Esperanto dependus de 
ceteraj lingvoj por elĉerpi sian vortaron, des pli ĝi riskus esti 
malpreciza, ĉar la dogmo pri internacieco de radikoj estas ofte 
dangera fantomo. Kiu funde konas anglan kaj francan lingvojn, 
tiu scias ke centoj da radikoj kfel kontroli sukces', eoentuaV, 

student’ vekas en la du lingvoj sencojn ofte tre malsamajn kaj 
riskus enkonduki en la mondlingvon konfuzojn bedaurindajn, 
se oni tre multigus ilin.

Sistemo, kiel Ido, kiu blinde amasas tiujn .anglo-francajn* 
vortojn, atingis jam staton de plena kaj neriparebla malordo 
kaj konfuzo. Ĉar ne ekzistas sufiĉe da interna vivo kompare 
al la vasta nombro da radikoj, oni devas ĉiam serĉi la sencon 
en unu au alia fontlingvo. Do, kiu regos la kopion ? ĉu 
franca, ĉu angla ?

Kontraue ia propraj Esperanto-formaĵoj kiel memregi, okazo, 

kontraustari, malhelpado, foriginda ktp. estas vortoj absolute 
certaj, kies senco kuŝas sur bazo firma. La dekminuta ekstera 
ekzamenanto nomas ilin .barbaraĵoj“, sed ili ja estas la sango 
kaj la vivo de Ia mondlingvo. Sen ili, la afero tute fiaskus, 
ĉar nura kopia vortaro estas plena iluzio.

Sendube Zamenhof pravis kontraŭ Schleyer elektante la 
• komunan europan fonton kiel elĉerpejon por sia komenca ra
dikaro, sed li ankau pravis kontraŭ De Beaumont limigante la 
radikaron al minimumo por la flua, ĉiutaga vivado. Nur tiel 
Ii ebligis la lingvon krei al si propran materialon klaran kaj 
kompreneblan al ĉiuj. Ido farigis jam neuzebla de Cino au 
japano, kiu ne scias anglan au francan, dum orienta laboristo 
povas bonege interparoli au korespondi kun ruso au anglo per 
Esperanto.

| Por teknika vortaro, kompreneble oni devas vastmezurc 
kopiadi, sed ankau tie Esperanto savis la aferon, ĉar ĝi po
sedas sufiĉan vivan materialon por klarigi ia novajn radikojn 
per esperanta difino anstatau per nura traduko el nacia lingvo. 
Tio certigas garantion tute altvaloran.

homparo de tekstoj.

Iuj personoj — kaj interalie idistoj — imagas ke la tuta 
mondlingva problemo solvigas per komparo de tekstoj. .Om- 
nube ube Espisti faras irga propago, ni quik intervenez per 
komparanta texti!“ skribos fervore S-ro Noetzli por diri: .ĉie, 
kie la esperantistaj faras ian propagandon, ni tuj intervenu per 

i komparaj tekstoj!*

La demando estas jena^ ĉu la mondlingvo celas esti amuze 
legebla senlerne de la francoj kaj angloj, kiuj malplej bezonas 
gin, au Ĉu gi celas esti vere vivanta 'lingvo, simpla, klara kaj 
facile lernebla per malmulte da tempo eĉ rli» tuto fll^ n ilTff 
homoj. Kompreneble anglo rekonos quik iom pli tuja ol rapide. 

Ankau okaza franca leganto pli tadle distingos lenta ol mal

rapida, sed uzinte duonhoron por atente tralegi ia gramatikon, 
li komprenos Esperanton tute samrapide ol tian kopiaĵon. Dume 
ĉino au japano sciante neniun lingvon krom sia propra lernas 
legi Esperanton multe pli rapide.

La .komparo de tekstoj* estas nur malgranda parto kaj 
ne la tuto de la mondlingva problemo. Ĉion oferi ai tiu sporto 
cetere tauga nur en kelkaj landoj, estus mortiga dangero al 
mondlingvo. Se la autoro de .Occidental* au de .Interlingua* 
sekvus la metodon de S-ro Noetzli, ili venkus tuj Idon en 
latinaj landoj, Ĉar iliaj tekstoj atingus ankoraŭ pli proksiman 
similecon. Sed tia argumento farigus preskaŭ Serco, ĉar oni 
povus senfine fabriki .kopiajojn* Iau tio se oni volus piaĉi al 
francoj au germanoj kaj diri la lupo mangis olandon au la volfo 

fresis flajŝon. Tiam multe pli simple estus propagandi anglan 
lingvon kun fonetike simpligita ortografio, kiel proponis Roose- 
velt. Ni estu do seriozaj, ne infanaj, kaj komprenu ke ne ĉion 
oni rajtas oferi ai nura ekstera Sejno. Pri la sistemo, kiu kon
sistas espluati la fakton ke la angloj kaj francoj elparolas j 

kiel j  kaj tiel ridindigi Esperanton montrante ojn kaj ajn sen 
klarigo, mi eĉ ne aludas, ĉar gi estas nur malhonestaj, ne
nio alia.

La sono.

Cetere oni devas zorgi ne nur pri skribo sed ankau pri 
parolo. Nu estas tre facile decidi tion au alian teorie, sed 
poste estus necese audi kiel sonas la rezultatoj. Zamenhof 
kiu estis harmoniema muzikulo, akceptis neniun sufikson, ne
niun regulon definitive ĝis li estis dum jaroj provinta gin en 
praktiko. Multon li forigis au Sangis dum dekkvin jaroj da 
provado por ke ne restu rokajoj interfrapaj au intergenaj. Ne 
li estus akceptinta sufikson -esk por ek- kaj -es por -igi tia
maniere ke ii devu mortvundi sian buŝon por elparoli ide de- 
strukteskas por ekdetrui au destruktesar por detruigi.

Se oni laute legas komparatajn tekstojn, oni devas lojale 
konfesi ke Ido fariĝas pli kaj pli roka dum Esperanto konservas 
kaj eĉ pligrandigas sian harmonion.



Internacia Konferenco pri la 
Instruo de Esperanto en Lernejoj

2858.03 Subteno por vojagoj 
al Deleg...................  605.52

Gastigado en Genfcve . 355.70

Presejoj....................  225.36
Afranko....................  254.20

Materialo-Adresskribado 52.75

Telegramoj-Telefono . . 107.15

Elspezoj por la ekspozicio 33.50

Luo de Salono en la Uni
versitato (Lumo-prizorgo) 62.00

Vespera kunveno . . . 110.00

Veturilo....................160.00

Gazeta Servo............  200.00

Trinkmono ai pordistoj 
kaj helpantoj . . . . . 95.00

Neta elspezo............ 2190.13

Presigo de raporto . . . 667.90

2858.03

Rimarkoj: a) La dispartigo de la donacoj montras: La 
plej altan sumon ni ricevis de Svisaj samideanoj nome 1361 Fr. 
Sekvas Nederlando kun 442,50 Fr., Usono kun 311 Fr. La resto 
dispartigas sur Britlando, Francio, Danlando, Hispanio kaj 
Italio, b) La kaso subtenis 8 Delegitojn cl landoj kun malalta 
mono per pago de vojaĝo aii gastigo. c) Kelkaj parto
prenintoj povis esti lokigataj ĉe bonvolemaj esperantistoj en 
Genfcve; pro tio la kosto konsiderinde malaltigis, d) La afranko 
de 254,20 Fr. kiu atingas ĉirkati 9% de la tuta spezo estas re
lative malalta; ni forsendis parton de presajoj, invitoj ktp. el 
eksterlanda presloko. La kontrolo de tiu ĉi konto okazas 
samtempe kun tiu de la bilanco de UEA farata de banka ofic
isto dum decembro. ^

Hans Jakob, kasisto de la konferenco.
Genfcve, 25. novembro 1922

TRA LA FAKOJ
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SOCIA VIVO

Kiel funkcias la Ligo de Nacioj?
De Ĉikao Fujisaŭa.

*  - " * •  •  ' • * *  - •  , ’ V *  * •  - > * •  h » .

Jarcentoj forpasis depost kiam la ideo pri Ia Ligo de 

Nacioj naskigis. Jam delonge antaŭ la mondmilito la popoloj 

estis komprenintaj la gravecon de organizajo kiu faciligus 

la interrilatojn inter la ŝtatoj kaj ilian kunlaboradon por la 

aferoj de komuna intereso kies plejrimarkinda estas sendube 
la daurigo de la mondpaco.

Tiu bezono farigis pli urĝa ol iam post la milito. La 

kreintoj de la pripacaj traktatoj ekrimarkis tiun ĉi necesecon 
kaj tiamaniere starigis la Ligon de Nacioj.

Kiel la Ligo estas organizita? Kiamaniere giaj organoj 

funkcias? Kian laboron gi efektivigis depost gia kreo? Mi 
ĉi sube respondos al tiuj demandoj kiei eble plej mallonge.

I. La deveno, la konstruo kaj la celo de la Ligo.

La Ligo de Nacioj estas kreita fcer la solena Ligkontrakto 

konsistanta el 26 artikoloj, kiu antaŭas la Traktaton de Paco 

subskribitan en Versailles, la 28an de junio 1919. La IO"" de 

januaro en la sekvinta jaro la Ligo ekfunkciis kun la efikigo 
de la Traktato.

La ĉefa celo de la Ligo estas neebligi la eksplodon de 

militoj per la firmigo de porĉiama mondpaco, dum gia ali

flanka celo estas la akcelado de internacia kunlaborado por 

ŝirmi la komunan intereson de la tuthomaro.

La Ligo de Nacioj povas agi precipe dank’ al tri gravaj 

organoj: la Ĝenerala Kunveno, la Konsilantaro kaj la Generala 
Sekretariejo.

La Ĝenerala Kunveno estas la konferenco de ĉiuj ŝtat- 

membroj de la Ligo, en kiu ĉiu nacio estas reprezentata de 

tri delegitoj; ili disponas tamen nur unu voĉon, tiel ke la 

nombro de Ia delegitaro ne multe gravas. Principe Ĉiuj de

cidoj de la kunsidantaro devas esti atingataj per unuanimeco 

de membroj de la Ligo reprezentataj en la kunsido.

La Generala Kunveno rajtas pritrakti pri la problemoj 

kiuj koncernas Ia mondpacon aŭ kiuj estas entenataj en ia 

agadsfero de Ia Ligo. Ĝi kunsidas je definitaj datoj en la 

sidejo de la Ligo aŭ en iu ajn difinota loko; pri tio la unua 

kunveno decidis ke gi kunsidos automate kaj regulmaniere 

almenaŭ unu fojon Ciujare je la unua lundo de septembro.

La Konsilantaro entenas dek membrojn: kvar Cefaj po

tencoj, Japanujo, Italujo, Francujo kaj Granda Britujo, kiuj 

estas konstantaj membroj, kaj ses aliaj ŝtatoj libere elektataj 

de la Kunveno, nun Belgujo, Brazilo, Ĝinujo, Svedujo, Urugvajo 

kaj Hispanujo. Ĉiu membro de la Ligo reprezentita Ce la 

Konsilantaro nur disponas unu voĉon kaj havas solan re

prezentanton. Ĉiu Ligano, kiu ne estas reprezentata en la 

Konsilantaro, estos invitata tien sendi kunsidojn reprezent

anton Ciufoje, kiam demando, kiu koncernas giajn proprajn 

utilojn, estos. pritraktota. La Konsilantaro rajtas trakti pri 

ĉiu afero entenata en la agadsfero de la Ligo aŭ tuŝanta la 
mondan pacon.

Fakte tiu Ĉi grava organizajo konsiderigas kiel eldeven- 

aĵo de Ia Ĝenerala Kunveno kaj traktas aferojn komisiitajn 

de la lasta organo dum gia foresto.

La Konsilantaro jam kunvenis 17 fojojn: la unuaj kunsidoj 

okazis en Paris, London, Roma, San-Sebastian kaj Bruxelles. 

Depost 1921 gi renkontigas generale en Geneve ĉiun trian 
monaton.

La generala Sekretariaro estas lokfiksita en Geneve apud 
la beltrankvila lago Leman. Por plenumadi sian laboraron 

la Konsilantaro, la Kunsidantaro kaj aliaj Komisionoj bezonas 

tiun ĉi administran Organizadon konstantan, kies diversaj fakoj 

estas direktataj de Ĝenerala Sekretario Sir trie Drummond 

helpata de tri subsekretarioj generalaj.

L-a preparo de tagordoj por diversaj kunvenoj, la kore

spondado kun Ia Liganoj, la konservado de arhivoj, la dis

sendado de diversaj dokumentoj kaj la propagando de la 

Ligo de Nacioj estas entreprenataj de la Ĝenerala Sekretario, 

ĉ i entenas nuntempe jenajn fakojn:

1. Fako por ^administraj komisionoj (Saara teritorio 

kaj Danciga liberurbo) kaj por la protektado de mal

plimultaj popoloj, direktata tle norvego.

2. Fako ekonomia kaj financa, direktata de anglo.

3. Fako jura, direktata de holandano.

4. Fako politika, direktata de franco.

5. Fako por la senarmigo, direktata de italo.

O. Fako por la mandatoj, direktata de sviso.

7. Fako higiena, direktata de polo.

8. Fako por la transveturado, direktata de italo.

9. Fako por la informigo, direktata de franco.

10. Fako por la sociaj demandoj, direktata de anglino.

11. Fako por la internacia oficejaro, direktata de japano.

12. Registrejo por ĉiu traktato, ĉiu internacia interkon

sento kiu estos en la estonteco konsentita de la 
Ligano.

Krom Ĉi tiuj politikaj kaj administraj ĉeforganizajoj 

trovigas la Internacia Labororganizajo kaj konstanta Tribunalo 
de Internacia Justeco.

La Internacia Labororganizajo estis starigata de la 

XJIIa Capitro de la Packontrakto; gi funkcias preskaŭ sen
depende.

2. La Konstanta Tribunalo de Internacia Juro.

La Konstantan Tribunalon de lnternacia Juro definitive 

konsistigis la lastan jaron la Ĝenerala Kunveno kaj la Kon

silantaro. Por kompreni la gravecon de tiu ĉi okazintajo oni 

rememoru ke la antauaj provoj mizere malsukcesis pro inter
nacia konkurado.

Du packonferencoj okazintaj en Hago en 1899 kaj en 

1907 ja alkondukis al Ia starigo de konstanta arbitracia tri

bunalo, sed ili ne povis efektivigi superegan jugopovon ri
late al la internaciaj malkonsentoj.

La 14an de septembro en la lasta jaro oni procedis je 

la elekto de li jugistoj kaj de ilia 4 anstataŭantoj, prikonsi

derante kaj respektante la ekvilibron inter la grandaj kaj 

malgrandaj ŝtatoj. La Tribunalo estos jugorajta pri ĉiuj inter

naciaj malakordoj kiujn la malakordantoj submetas al gi.

Bedaurinde estas ke la Tribunalo ne havigis al si la 

devigan jugopovon; tio signifas ke Stato en konflikto kun 

alia ne povas devigi la lastan sin prezenti antaŭ la Tribunalo.

La Konstanta Tribunalo, kies sidejo estas en Hago, 

okazigis sian unuan kunsidon la 30™ de januaro 1922.
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3. La komisionoj kaj la teknikaj organizajoj.

Por la plenumado de sia politika laboro, la Ĝenerala 

Kunveno kaj la Konsilantaro estas helpataj de kelkaj ko

misionoj.
Ili havas generatan devon liveri ĉiujn opiniojn kaj sci

igojn al la politikaj organoj de la Ligo de Nacioj kaj pre

pari ĉiuspecajn raportojn demanditajn pri la aferoj de ilia 

kompetenteco.
Estas du kategorioj de komisionoj: la konstantaj ko

misionoj konsilaj kiel la komitato por la pristudo pri 

la termilitaj, marmilitaj kaj aermilita! demandoj; Ia intelekta 

komisiono kaj la komisiono pri opio-kontrolo ktp.; Ia 

portempaj komisionoj kiel la komisiono por la blokado, 

la miksita komisiono por la senarmigo kaj Ia komisiono pri 

la Sangoj en la Liga kontrakto ktp.

Aliparte ia Ligo de Nacioj posedas tri diferencajn tek

nikajn organizajojn, kiuj devas plenumadi tutan vicon da la

boroj Iau la artikolo 23 de la Lukontrakto: la organizajo pri 

interkomunikilo kaj transveturigo, la organizajo pri ekonomio 

kaj financo kaj la organizajo pri higieno.

Vojaĝprezoj al Venezia.

Tra Gor manio: II* klaso III* klaso
De Hamburg al Austrio Germanaj Mk. 2348 1400
De Berlin « .................... 16% 1018
De Nlirnberg « ....................  652 404
De Frankfurt « .................... 1156 694; ; _ *i  • . ; v
De Dresden .................... 1450 870

Tra Austria Tir olio:

De Germanio al Italio Austriaj Kr. 99.600 49.800

En Italio:
De Brenner al Venezia Italaj Liroj 97 52

Tra Francio:

De Paris al Modene . . . Francaj Fr. 95 61
De Lyon « « . . . 35

. ' ; r A 23
De Marseille al Ventimiglia . 36 23

En Italio:

De Modene al Venezia. . . Italaj Liroj 126 68
De Ventimiglia al Venezia. . 123 72

Tra Svislando:
* V

De Genfeve al Domo d’Ossola Svis. Fr. 29 19
De Bern « « «. . 24 16
De Basel al Chiasso . . . . 35 23
De Zurich « ..................... 28 18

En Italio:

De Domo al Venezia . . . Italaj Liroj 104 57
De Chiasso al * . . . 89 48

El Sudorienta Eŭropo:

Postumia - Trieste - Venezia Italaj Liroj 69 38

El Ballando tra Svislando:

De Londono al Venezia Anglaj L. 6
De Paris al Venezia Francaj Fr. 183 ll i

Nesufiĉeco de fraulinoj en Papuo.
t x .

Malfelica estas sorto de amema papua junulo kun lia mal
pala oleumita kaj brilanta korpo, lia hararo frizita kaj elstaranta, 
parada floro de skarlata hibisko fiksita gaje super lia orelo, 
kaj lia kolringo el konkoj au hundaj dentoj proklamanta ke Ii 
estas dando el unua klaso. Li paradpaŝas kaj pozas antau sia 
amatino, kaj pensas ke li estas unika el la homamaso. Mal- 
bonsorte li estas unu el la plimulto dum tempo kiam malbenita 
Jego de ofero kaj peto* funkcias grave por lia malutilo. Liaj 
deziroj (parolante pri li Iau ĝenerala senco) rilate edzecon kaj 
hejmamon malofte povas esti efektivigitaj. Unuvorte — ekzistas 
manko de disponeblaj fraulinoj.

Rilata nombro da knabinoj en Papuo grade malpliigis, kaj 
Ĉi tiu rimarkinda situacio — rimarkinda tial ke Papuo estas 
unu el la malmultaj landoj en la mondo kie viroj estas pli
nombraj ol virinoj — estas temo de interesa raporto de oficisto 
en registara servo de Papuo.

Sajnas ke, Iau ekzistantaj kondiĉoj, Ĉi tiun belan genton 
minacas elmorto. Antau iom da tempo jugisto Murray opiniis 
ke oni devus esplori kondiĉojn kiuj influas pliigon au malpli
igon de indigena logantaro en iuj distriktoj de Papuo. Autoritat
uloj, inter kiuj estas D-ro Sharpe, episkopo de Nova Gvineo, 
asertas ke naskigoj malpliigas ĉefe tial ke virseksaj plenaguloj 
estas dungataj por labori malproksime de siaj vilagoj. Tial 
jugisto Murray elektis S-ron G. B. Higginson (loka magistrato 
por la orienta distrikto por konduki specialan esploron ĝis 
nordorienta marbordo de Papuo). S-ro Higginson kies raporton 
ricevis Ministro de Hejmo kaj Teritorioj, konfesas ke mal
kontentiga estas la rezulto de lia enketo rilate al logantaro. 
«Du faktoj elstaras-, li diras, .unu estas nombrego da senidaj 
geedzoj, kaj alia estas nesufiĉeco de knabinoj kies agoj taugas 
por edzinigo, kompare kun viroj el sama klaso.* «Sajnas*, 
daurigas S-ro Higginson, «ke nuntempe eĉ se ĉiuj junuloj restus 
hejme, tamen aferoj ne ŝanĝigus, tial ke ne ekzistas sufiĉa 
nombro da knabinoj por havigi edzinon al ĉiu junulo. Tamen 
mi inklinas al opinio ke aferoj tiurilate plibonigas, tial ke, el 
knaboj kaj knabinoj kiuj havas malpli ol 14 jarojn, proporcio 
de seksoj entute estas preskaŭ egala. Malegaleco trovigas 
inter plenaguloj kiuj havas 18 aŭ 20 jarojn.* S-ro Higginson 
trovis ke oni ne tre Satas knabinojn tial ke komunumo posed
anta kelkajn knabinojn ĉiam atendas raban atakon, kaj gentoj 
plivole havas knabojn kiuj igus batalantoj. Nenia atestajo 
montrigis ke Papuanoj kiel gento estas kadukeca. Kondiĉoj 
de vivado tamen ne ĉiam estas tiaj kiajn ŝatus blankulo. Ek
zemple, S-ro Higginson priskribas Moipidan vilagon, ĉe Rivero 
Sebags, kiel «inferon sur la tero* pro moskitoj. Li tute ne 
komprenas kiel homoj povas tie logi. Li preskaŭ ne povas 
klarigi ekziston de senidaj geedzoj kiuj, post du—tri jara edz
eco, kiam oni demandas al ili rilate la idoj, ĉiam same re
spondas «post iom da tempo*.

Ĝ ardenoj ĉie estas bonstataj, kaj eĉ ne unufoje S-ro 
Higginson trovis ekzemplon de senhaveco. Prauloj ne posedas 
proprajn gardenojn. Pliaĝaj nordaj indigenoj rigardas fraulojn 
kiel ridindaj rilate produkton de nutrajo. «Oni diras*, rimark
igas S-ro Higginson, «ke fraulo plejofte pasigas tempon ĉirkau- 
promcnanta, ĉe aliaj vilagoj, ĉeestante dancadojn, kaj tiel plu, 
kvankam kiam li estas hejme li laboras en ĝardeno de sia 
patro au plej proksima parenco, kaj mangas kun ties dom
anaro.*

Tiui Kiteroj «Sti. kalkulitaj «n novebro  de la D ev ito  d . UEA en Venena ° ni a“das kc multa) in !a n °Ĵ  norias tuj post naskigo, kaj
sen respondeco pri la postaj ubiaj Santoj. S-ro Higginson inklinas al la opinio ke la pli multaj vivperdoj
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okazas pro malsano ol pro malebligo de launatura naskigo. 
Kiel rebonigilon, li opinias, ke oni multon farus starigante 
kuraciston kaj kuracejon ie ĉe nordorienta marbordo, kaj de- 
cidigante indigenoj!! ofte viziti gravajn centrojn ke oni povus 
lokigi malsanulejajn instruantajn oficistojn.

(El *Sydney Sun“.)
Tradukis Conrad Dornbusch, 

Warwick, Queensland, flustrado.

En 1887
(Okaze de la 35-jara datreveno).

Somero kaj autuno 1887 estis tempo, en kiu nia lingvo sin 
prezentis al la mondo, dum kiu la semo de la lingvo internacia 
ĝermis. eligis radiketojn, aperigis folietojn, . . . destiniga tempo 
plena je ebloj, graveda je sekvoj!.,

Malmultaj el ni konas tiun tempon: unuj jam transpasis 
kaj mem igis la pasinto, aliaj tiutempe estis infanoj au ankoraŭ 
ne venis la mondon.

Ne estas sen intereso rapida trarigardo de ĉefaj okazintajoj 
kiuj akompanis naskigon kaj unuan vivtempon de Esperanto. 
Rezervante literaturon, belarton kaj politikon al la prilaboro 
de samideanoj pli kompetentaj, mi retrospekto» la sferon de 
scienco pura kaj aplika, ĉiam tuŝante nur 1887.

E a suno, rego de la mondo fizika, montris neordinarajn 
fenomenojn: la 19-an de augusto gi estis plene eklipsita, la 
centra linio de I’ ombri) pasis tra KOnigsberg, Kovno, Vilna, 
Vitebsk, Tobolsk, iTomsk, t Irkusk . .. ĝis Japanio. Antau la 
eklipso granda makulo, videbla por nuda okulo, dufoje aperis 
sur la suna disko, en junio kaj julio. Granda kometo, kies 
vosto atingis 50 gradojn, estis videbla, en januaro, por logantoj 
de I’ suda duonglobo; ĝi estis rimarkita de unu farmulo en Ia 
Kapo de Bonespero, kaj poste astronomie observita en Ar
gentina Respubliko, Aŭstralio kaj Brazilo. Tuŝinte la sunan 
atmosferon, la granda kometo rapide forflugis en ĉielajn abismojn. 
Pri teleskopaj kometoj mi ne parolos. Du mirinde lumegaj 
bolidoj aperis en Anglio (8. V) kaj Francio (17. VI). La 10“" 
de augusto ŝtona pluvo falis de la ĉielo en departemento Tarn 
(f rancio), ĝi estis meteoritan) kun bruego simila je tondro. 
Poste oni trolis dudek ŝtonojn el la aro, ili konsistis el karbono 
kaj fero. La 27an de novembro, dum la stela pluvo falis en 
Meksikio meteorito peza je 4 kgr.

Ĉu estis hazardo ke dum la tago de la suna eklipso, pres- 
kau en la sama horo, aperis sur la lago Ĝeneva»— trombo 
fenomeno ne tre malofta por tiu regiono. Ĝi estis ĉirkau 
100 m alta kaj pli ol 2 m larga.

Augusto estis monato, rimarkinda en Francio, pro ekster
ordinaraj ventegoj, ciklonoj kaj fulmotondroj. La lban de 
augusto furioza ventego en Bordeaux rompis arbojn, ruinigis 
domojn kaj konstruejojn. Ĝardenoj, stacidomoj, kioskoj, hang
aroj en la tuta regiono multe suferis de la ventego, kaj la vik
timoj estis inter homoj. La 13an de augusto fortega ciklono 
ruinigis parton de la departemento Aude. Domoj falitaj, ri
koltoj detruitaj, dekoj da mortaj kaj centoj da vunditaj homoj. 
Vagono ŝarĝite je 10.000 kgr. da karbo estis eletita for de la 
fervojo je 50 metroj !

La 26an de aprilo en Argentan pluvis la ĉielo serena, tute 
sennuba! Kaj la 21an de julio en Nancy, dum unu horo, falis 
pluvo... da formikoj kiuj ŝutiĝis sur stratojn, placojn kaj 
pasantojn!

Tertremoj estis oftaj kaj fortaj dum 1887. La 23*" de fe
bruaro en suda Francio, Svisio kaj Italio okazis serio da sub
teraj sokoj kiuj ruinigis domojn kaj okazigis centojn da mortoj. 
Simila fenomeno vizitis Japanion, kvin tagojn antaue. En majo 
la tremegoj okazis en Meksikio, Balearoj, Manilo, Ludono. 
En junio la centra Azio suferis: nombro de viktimoj superis 800.

De I' mondo fizika ni nin turnu al mondo socia. La 28 *n 
de augusto oni solene inauguris en Chamonix monumenton al 
Horace-Bdnedict de Saussurc kaj Uaj helpantoj, por memorigi 
pri la unua supreniro sur la Monto Blanka, sukcesinta la !•" 
de augusto 1787.

En aprilo kunsidis en Pariza Observejo internacia kongreso 
da 56 astronomoj el lb nacioj. Tiu kongreso metis bazojn de 
pl«j grandioza scienca entrepreno de la XIX jarcento: inter
nacia karto de stela ĉielo, farota per fotografio.

En Parizo, ingeniero Eiffel komencis konstruigi la faman 
turon altan 300 m. En Germanio oni inauguris laborojn super 
kanalo kiu devos kunigi Nordan maron kaj la Baltikon.

En majo kaj septembro du katastrofaj brulegoj do I’ opero 
komika en Parizo (100 mortoj) koj de teatro en angia Exeter 
(200 mortoj).

Dum 1887 estis internaciaj ekspozicioj en Havre, Toulouse, 
Firenze (gardenkulturo), Manohester (industrio).

Dum 1887 estis internaciaj kongresoj en Londono (steno
grafia), Milano (fervoja), Washington (medicina), Vieno (higiena). 
Nie» (geodezia). Dum 1887 mortis Boussingault, Vulpian, 
Oppolzer, Moreau de Tours, Thollon, de Ruolz, Bayard, K irch> 
hoff (fizikisto) kaj Alfred Krupp, la fondinto de fama uzino en 

j Essen, tuta militfabrika urbo kun propraj minoj, fervojoj, teje- 
j grafoj, — urbo ludinta gravegan rolon en Ia Granda Milito kiu 
mortigis milionojn da homoj kaj inter ili la autoron de Es- 

i peranto. Petro Stojan.
— m — ----  .  _

—  ■ ■ ' ■ ■ ■  i i i  ................... i n .

Kristnasko.
Gamma, bohema verkisto.

O

Kial estas Kristnasko nur en Ia tempo de Kristnasko? * 

Vere mirinda afero, ĉar la homoj havas tion tute en sia povo. 

ĉiuj scias kuriozan, sekrete Carman humoron de Kristnasko, 

plena de pacamo, gajaj vizagoj, ^ojkriado de infanoj, feliĉa 

ripozo flanke de ĉagrenaj elsuĉigintaj Ĉiu ta gajoj; en Ĉi tiuj 

tagoj estas homoj pli cedemaj, ili Sangigas, rememoras la 

aliajn kaj rememoras senprobleme; la penado fari plezuron 

al iu ekkaptas la korojn de Ĉiuj homoj, kiel bela infekto.
Kial ne estas Kristnasko la tutan jaron?

Apenaŭ estas anstatauitaj en la kalendario la du ruge 

presitaj tagoj per vico da tagoj ordinare unuforme 

nigre presitaj, la homoj kuregas [senpripense el varmo en 

malvarmon, ili interbatas, la vizagoj aspektas malbele, infanoj 

Ĉesas goj k ri i, la lumstato de feliĉo en la familia rondo 

kovrigas per svarmigantaj zorgoj, egoista penado por kontent

igi la amasegon da bezonatoj elpensitaj kaj nepravaj ili 

erariras, kredas, ke per la plimultigo de vivbezonaĵoj, pli

altigas ankaŭ la mezuro de I' vivo kaj ili ne scias, ke de Ia 

prava vivo iii ricevas de tempo al tempo plej malmulte!

La homoj denove falas en malnovan Ĉiutagan penadon kaj 

nefratan rivalecon antagonismon la bela metamorfozo 

haltigita kiel per duobla forto, gi aperas, la enradikiginta emo 

fari kamarado al kamarado turmentojn kaj maljustajojn; mal

aperis Ia penado fari al ili plezuron, oni memoras nur sin 

mem kaj sian profiton, ĉu estas tio neebleco?

Ĉiu tago en la jaro povus esti Kristnaska tago, se nur 

oni volus. Tradukis Karolo Looeĉek.

Helpu spari
sendante duoblan po&tkarton kiam vi petas informon de ia

C. O. de UEA.

La kosto de afranko estas Ia plej alta en Svislando.
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Se
(Historio de loteria bileto n-ro 2.364.700.)

MiSka kaj Saska kuris en sian lernejon, lli kuris atente, 
.simile al ĉas-hundoj. Jen ili trovis kupran butonon kun aglo 
dukapa, jen — eluzitan, malpuran poŝ tmarkon («Iu libro mistera 
kaj antau ĝi — rikoltilo kaj martelo.*), jen — papcraĉon.

Tuj ili kaptis ĝin (ambau, per fingroj streĉitaj) kaj post 
obstina batalo kaj post ne malpli obstinaj porpacaj diskutoj 
(jen diplomatoj!) Miska (pli aĝa, pli forta) ĝin alproprigis.

Li (duklasano) triumfe tralegis la nigrajn literojn sur blua 
fono.

D

LOTERIA BILETO N-RO 2.364.700.
Prezo 500.000 Rubi.

La Cubajn»

— 30.000.000.000 Rubi. —

Moskvo, junio 1922.

Prezidanto de Centra Komitato 
por Helpo al Malsatantoj,

M. Ralini.

faaltado enta** Inu ite  punota, kiel falsado de mono.
□

— «Loteria bileto!- — (Miŝka, mediteme.) £>
Li rememoris la loterion en la urba gardeno. La fajfilon 

nigran, kvazau ostan li gajnis.
— Cu kapti perforte la bileton kaj poste forkuri, ĉu ree 

proponi honestan dividon? (Saŝka, envie kaj nedecideme.)
Miŝka tute forgesis pri sia amiko, pri sia lernejo: bona 

estis tiu fajfilo, kvazau tiu de policano. Eble ankoraŭ per tiu 
ĉi bileto li gajnos similan fajfilon?

La knaboj iris sfknte.
ĉe angulo staris homo kun blanka antautuko.
— «Kukoj, bongustaj kukoj — kun pomo, pruno, viando!"
La bonodoro de I* kukoj allogis la knabojn.
— «Jen vidu — ku . . . koj 1“ (SaSka, mirigite, kvazau el

trovis Amerikon en . . .  Afriko). Miŝka tuj forgesis fajfilon, 
bileton; Saŝka — perforton kaj ruzajon; ambaŭ ili flaris bon
odorantan aeron.

— «Kukoj, unu por dudek!"
Dudek milojn nek Miŝka nek Saŝka posedis, sed .. .
— «Cu vi deziras Sangi (proponis iom timeme Miŝka) du 

kukojn kontraŭ ĉi tiu bileto?"
La vendisto malatente ĝin okulesploris kaj malzorge redonis:
— „Ne taugas.*
— «Kial do?* Miŝka, Saŝka peteme.
Sed la blanka antautuko nenion respondis.
Preterpasis . . .  en malnova pelto . . .  en malgranda ĉapo . . . 

versajne laboristo . .  . malrapide, sekve — senlaborulo. (Estis 
jam la naua horo!)

Li ion auskultis, la knabojn deniandis kaj aĉetis du kukojn-
— «Jen por vi, bubaĉoj — donu la bileton!-
La knaboj gaje saltis, la knaboj ĝoje kuris — bongustaj 

estis kukoj kun pomo kaj kun pruno.
Vetero estis bona, aero — kvazau maja kaj la knaboj fin

decidis ne iri hodiau al lernejo pro malfrua horo. En parko 
ili ludis ĝis fino de lecionoj kaj poste hcjmen revenis kvazau 
el lernejo.

* •
*

Edzino de Petruŝkin (laboristo . . .  en malnova pelto) koler- 
incite lin renkontis:

— «Cu vi trovis laboron?**t

— «Ne, sed . . .  jen kio: mi adetis por 40 miloj Ia loterian 
bileton, ĝia prezo — 500000; se ni gajnos 30 miliardojn, tiam 
mi ne bezonos labori, ni ne malsatos. Mi aĉetos porkon, bov
inon, anserojn. Ciutage ni manĝos viandan barĉon, kaj po du

| au po tri funtoj da nigra pano. (La nigra estas pli bongusta 
ol la blanka!)

— «Idioto!“ respondis fie la edzino — ci pli bone alportus 
hejmen funton da nigra pano ol ĉi tiun bagatelon."

ŝi malkontente brufermis la pordon. Petruŝkin, dolĉe rid
etante, metis la bileton sur tablon kaj, por forgesi malsaton 
legis kaj relegis Ia surskribon sur la bileto. Nokte li songis 
30 miliardojn kaj ili Sajnis al li jen tridek sakoj kun blanka 

i faruno, jen tridek ringoj da porkvianda kolbaso, jen tridek 
apetitaj kringoj.

I Estis jam malfrue, kiam li vekigis; Ii penis ankoraŭ songi 
sed bluaj matenaj radioj blindigis liajn okulojn kaj igis lin lev
igi. Sin vestinte, li ekiris al «Borso de laboro". Li bone sciis, 
ke li malfruis hierau, ke li vane iras tien, sed ii iris, iris kaj 
pensis obstine pri gajno, pri barĉo vianda, bolanta, varmege, 

i Dum tiu tempo lia edzino vagis tra bazaro, vendante siajn 
lastajn litkovrilojn kaj festĉemizojn. Nenion vendinte, ŝi mal
rapide iris hejmen. Preterpasante la kukvendisto» ŝi okulfiksis

■ envie bonaspektajn kukojn. Hodiau ŝi nenion mangis. La 
kukoj Sajnis apetitaj. Krom la bileto — ŝi nenion havis en la poŝo.

— «Eble . . . "
Ŝi proponis la bileton kontraŭ unu kuko. La blanka 

antautuko tuj konsentis kaj enpoŝigis kontente la bileton.

i *  *■' ' 'M /' ■•i*
i '  V ' / .  ‘ • • r /  .  •  < V '  ’  '  '  >  .  -  V -  ^  .  «I  '  * * - M ,  / *  • ' } . * . .  ' y » V .  V * i i i ’ .

Reveninte vespere hejmen, li ĝoje montris ĝin al sia edzino
— «Jen kia feliĉo: hierau vi insultis min pro tio, ke mi ne 

donis du kukojn por loteria bileto (ĝia prezo 500.000 r.), sed 
hodiau mi ĝin akiris nur por unu kuko. Profita afero, ĉu ne?"

Sed la edzino Sajnis ne kontenta je tio, ĉar ili pro hepat- 
doloro ĉiam emis kontraudiri al la edzo. Eksciinte, ke ĝin li 
aĉetis de malriĉa virino, ŝi superstiĉe ektimis,

— «Ne feliĉon, sed malfeliĉon alportos ĉi tiu malbeninda 
bileto. Fordonu ĝin!"

La kukvendisto konfuzigis. Li tion tute ne atendis kaj eĉ 
komencis pense sin insulti pro la aĉeto.

Sed traleginte atente la biletan surskribon li rememoris 
sian pasintan ĝisrevolucian vivon, la butiketon kaj malgrandan 
kapitalon.

— 30 miliardoj! Ĝi estas mono, ne tiom multe, sed . . . 
sufiĉe por ke li rekonstruu sian vivon simile al la pasinta. Li 
aĉetos la komercejojn, luos logejon, malfermos butikon. Jes, 
la bileto alportos feliĉon. Sendube.

La kukvendisto zorgeme ĝin kasis en kverkan skatolon, 
kie kuŝis mono kaj malnovaj ne enordaj, sed ordj, du horlogo).

Noktomeze li vekigis, plenŝvitinte, rekte al liaj okuloj hel
ra d i poŝlanterno. Ce lia lito staris nigrulo kun brilanta 
revolvero.

Dialogo estis mallonga, sed rememorinda.
— «Kie la mono?8
La revolvero alproksimigis al ia malvarma frunto.
La kukvendisto ion ekpepis kaj fingromontris la kverkan 

skatolon.
— «Silentu, civitano, alie . . . "
— «Bo-ne!" (Kurteno de I’ nokto.)
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Miŝka kaj Saŝka hodiau ankau ne iris la lernejon. loĝejo al la lernejo, kaj de la lernejo al sia logejo. Senhelpe.
En ia parko neniu ilin vidos kaj Ia vetero estas bona. senpove li ĉion ĉirkaurigardas kaj sin turnas al la Iraulino

skribmaŝinistino. Si havas bonkoran aspekton. Sed . . .  ŝia
* gracia buleto fariĝas kratero, kaj ĝi vezuvie erupcias, emetante

. . . . . .  rapidege ia lafon de akraj mokoj kaj itonojn de insultoj.
Malhele estis en cambro. Sur tablo staris du glasoj kun Timigita, terurita Pitagorov desaltas al la pordo kaj falas

brando ka, apud «h -  granda verda botelo. sur la p0Hcan(m? kiu puŝas Hn flanken kaj ion bandas.
— «jen — al vi, jen — al mi . . .** audiĝis raukc en la

ĉambro kaj diverskoloraj bankbiletoj foriĝis jen en unu, jen 
en alian polon.

Fine sur la tablo restis nur blua bileto.
— .Loteria bileto!* — ili ambau ekridis. La nigraj, mal

belaj ombroj ekdancis gaje sur la plafono. La ŝtelistoj bon
humore diskutis pri la bileto. Ĝin akiris Vanjka, japano.

Fintrinkinte ia botelon, ili eliris, zigzagante sur la pavimo 
kaj kantante ion bravecan.

Jen unu policano faris al ili riproĉon, jen la alia . . . Sed 
ili kun rido respondis: «for idiotoj!“|

Finfine ilin kaptis ofendita policano kaj ekkondukis en 
region-policejon. Post du — tri kvartaloj la Ŝtelistoj flanken
iris (nun silente) kaj la policano revenis al sia posteno tenante 
en la poŝo la fus ricevitan bankbileton.

— «Kvin milionoj! Bona rikolto. Estas profite melki 
noktajn friponojn. Dum unu Inokto mi gajnis trionon de mia 
ŝtatsalajro. Se ĉiunokte mi havos la samon, post unu monato 
mi kolektos cent kvindek milionojn. Post unu jaro . . (Li 
longe, pene pensis, elkalkulante . . .)

Matene li aĉetis dekon da cigaredoj kaj elpoŝigis la bluan 
bileton (nokte gajnitan).

— «Jen — kvin. Donu la reston.-
— «La reston ?“ — La cigared-vendisto (timigita, mirigita) 

tute ne sciis kion respondi. Vend-rajton li ne havis, kaj la 
policano povis . . . .  Fine li redonis la bluan papereton kaj 
timeme, flanken diris:

— «Ĝi estas loteria bileto, ne mono!"
La policano kolerigis: «jen friponoj!" kaj li foriris (kun 

cigaredoj, certe!)
*

4 ¥

Post kelkaj tagoj en ĉiutaga gazeto „La plumo en la dorson" 
aperis jeno:

„ Kiel oni monoferas 

au pli ĝuste monon peras.-
(Detektiva filmo, centmetra.)

I. Oni laboras.

Malgranda kancelario de I’ regiona policestro. Iom mal
hela, iom maloportuna. Ĝi similas al stalo. En la fundo — 
„Underwood“, kvin tabloj kaj kvin fraulinoj. Sur la tabloj kaj 
antau la fraulinoj — kvin bulvardaj nebinditaj romanoj. Apud 
la pordo, kvazau dormema strigo, sidas la policano kaj melan
kolie penas kunkudri la paperojn. Evidente tio estas malfacila, 
ĉar li kelkfoje vilas sian ŝvitkovritan frunton.

2. Venas instruisto Pitagorov.

En la kadro de Ippordo aperas figuro. Ĝi dekstren kaj 
maldekstren humile salutas. Neniu rimarkas ĝin. Neniu re
spondas. Ĉiuj estas okupitaj. La figuro alproksimigas al la 
unua fraulino, sed ŝi malestime balancas la kapon kaj grimacas. 
La figuro kvazaŭ riverencas, sed la fraulino indiferentas. Mal
pacienca kaj kolera gesto de I’ fraulino — Pitagorov venas al 
la alia. Sed . . .  la sama akcepto. La instruisto fariĝas lern
anto, kiu ne plenumis sian taskon kaj ne scipovas respondi. 
La instruisto fariĝas timema leporo kun longaj, longaj oreloj, 
kiujn li ne scias kien meti. Ne orelojn, sed manojn; Ia manojn 
tremantajn. Oni povas tuj rimarki ke Pitagorov neniam estis 
artisto, neniam oratoris publike kaj nur konas la vojon de sia

3. , Helpu al malsatantoj /“

Pitagorov sin klinas al la policano kaj montras sian pet
skribon.

«Al la region-policestro.

De Ivan Evklidov Pitagorov, 
instruisto de lernejo n-ro 8 
membro de profesio-unuiĝo 

n-ro 2649,
Petskribo.

«Bonvolu ordoni, ke oni donu al mi certigilon, ke 
«mi Pitagorov Ivan efektive estas vivanta kaj ne mortis, 
«kaj ke mi estas efektive Pitagorov Ivan, al kiu oni 

j «sendis pakajon per „ARA“, kaj ke mi logas en la dom.,
«n-ro 13 de «Epaminond^akatu^trato" kaj ke mi estas 
«inokulita kontrauĥolere kaj pagis ŝtatan imposton.

Ivan Evklidov Pitagorov.
La 13 an de martobro 1622.“

La policano sajnis traliginta Ĉi-paperon. Li jese balancis 
la kapon kaj poste didaktike fingre montris anoncon: «Helpu 
al malsatantoj!" Evklidov legis, relegis la anoncon kaj lia 
fleksita figuro similis al la demandsigno. Fine li returniĝis al 
ia policano kaj ree etendis sian petskribon, sed ia policano ĝin 
tute ne rimarkis, datigante sian penadon kunkudri la paper- 
aĉojn.

4. Loteria bileto N. 2.364.700.

La kvin fraulinoj rapide foliumis kvin romanojn, travivante 
ĉiujn aventurojn kaj malteliĉojn de noblaj, kuraĝaj herooj. La 
policano penis enkudriligi fadenon au pli ĝuste enfadenigi la 
kudrilon. La lasto estis tute neebla kaj li Evitis, Evitis sen 
ĉeso. La instruisto fariĝis la ŝtona kolono kaj atendeme, 
peteme rigardis la severan, lunoforman vizaĝon de la policano. 
Sed la lasta obstine kaj mistere silentis. La fraulinoj ankau 
silentis. Fine la vizago de Evklidov esprimis la komprenon. 
Li fingretuŝis sian frunton kaj elpoŝigis la ruĝan bankbileton 
Policano tute ne atentis ĝin. La konfuzita instruisto elpoŝigis 
ankoraŭ unu milionon, sed rezulto estis la sama. Post Ia tria 
elpoŝigado, la policano ofendite eksaltis kaj demandante kolere 
montris la paperojn. Haj iom pli trankvile etendis al Pitagorov 
la bluan bileton kaj suprenlevis kvin kaj poste ses fingrojn. 
Kvin fraulinoj silentis, allogitaj de intrigo fantazia. Pitagorov 
tenis en ia mano la bileton, kaj rigardis la ses dikajn, mal
purajn fingrojn.

Ses ruĝaj biletoj falis sur la tablon kaj tuj .......

5. Oni helpis al malsatantoj.

Kvin fraulinoj subite vekiĝis. La skribmaŝino ektiktakis. 
Du minutoj ne pasis ankoraŭ, sed la necesa certigilo jam kuŝis 
en la poŝo de Evklidov. Li preminte manojn de I’ kvin fraul
inoj, akompanata de afablega policano kontente kaj fiere foriris.

Blanka ekrano kaj sur ĝi... azeno, kiu penas kasi siajn 
longajn, longajn orelojn.

— „Iom kare kostas por mi ĉi tiu bileto-, pensis instruisto 
Evklidov, trarigardante hejme ĝin. «Sed eble ĝi alportos 
feliĉon al mi. Mi neniam gajnis per loterio, eble nun, kiam 
mi tute ne volis bileton akiri, mi havos sukceson.- Estas 
skribite: La Ĉef-gajno 30.000.000.000 kaj la surskribon Ĉirkauas
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maldikaj spiraloj, kvazau ondoj de I’sonoj, kiujn ofte desegnis 
li klarigante ĉiujare al la lernantoj la son-teorion.

— «Se mi gajnos

mi Cesos lecioni__

trankvila scienca laboro__

disertacio pri son-teorio kaj sonaj post-signoj--

universitata katedro__

profesoro Evklidov."

(El la disertacio).... .La son-ondoj kiel pensoj, revoj au 
simple materiaj objektoj restigas postsignojn en homa konscio, 
lli havas grandan impulson je homa volo, instigante al agoj, 
kies kialoj ŝajnas tute nekompreneblaj por scienca esploro...*

Instruisto Evklidov ricevis juĝejan alvokon. Instruisto 
hvklidov tutan nokton ne dormis, divenante pri kialo de tiu 
alvoko.

haltigis kaj enkondukis la region-policejon, kie oni ilin arestis 
pro multnombraj steloj. En la hejmo de ^telistoj oni trovis 
multe da juveloj, inter kiuj estis du oraj horloĝoj de I’ kuk-. 
vendisto. Unu horlogo estis al ii redonita, -sed la alia perdigis 
dum juga esploro kaj proceso. La policano ricevis «dankon* 
kaj lauleĝan premion.

— „Se mi ne gajnis 30 miliardojn* — emis li diri: .mi 
gajnis ion ne malpli bonan.* Tiam Iau kutime li montris siajn 
insignojn pro meritplena servo.

Senlaborulo PetruSkin, eksciinte ke la bileto forigis, vendis 
la botojn kaj drinkis sen deso dum tri tagoj.

— .Mi nepre devus gajni, ke ŝi fordonis mian feiiĉon por 
unu kuko*. — Kun ploroj centfoje gemis li. Finfine oni lin 
durigis en malsanulejon, kie li mortis senkonscia.

— «Civitano Evklidov, kion vi rakontis al via amiko Jur
nalisto Homer pri loteria bileto N. 2.364.700?*

— .Civitano Evklidov, kiel vi rilatas al la nuna Ŝtatregado?*

— .Civitano Evklidov, ĉu vi instruas en Ia lernejo N. 8?*
«  ’  •  ‘  i  * ‘  '  0  '  '  ’  ‘  r  I %  * ’  .  ‘  •

— .Civitano Evklidov, ĉu vi logas en N. 13 .Epaminond 
Kakatu-strato?*

— .Akuzato Homer, ĉu vi komprenis verkante vian arti
kolon .kiel oni mon-oferas au pli guste monon-peras* ke ĝi 
malutilas por helpo al malsatantoj kaj provokas malfidon je 
^tatregado?*

Homer estis ne nur ĵurnalisto, sed ankau poeto, au pli 
guste li estis nur poeto. La juga riproĉo ricevita de li tute 
lin ne maltrankviligis. Li nur bedauris ke pro Iiaj stilaj ek
zercoj Evklidov perdis la oficon kaj logejon. Konfuzite Homer 
petis pardonon de li.

— .Prenu ĉi tiun bileton kaj mi pardonos vin*, respondis 
Evklidov, kiu firme kredis ke ĉi tiu bileto al li alportis la mal- 
Jeliĉon.

.Kun plezuro* — diris Homer kaj elpoŝigis^ses milionojn 
por iamaniere rekompenci la perdon de sia amiko.

Revoj pri tridek-miliarda gajno incitis en Homer la pensojn 
pri siaj poemoj, kiuj kuŝas nepresitaj en la paperujo. .Felietonoj 
ne permesas al mi tute min doni al poezio, al arto. ĉu povas 
mi versi valorajn verkojn, se ĉiuminute mi devas elpensi 
temojn ridigajn, temojn nuntempajn?* La revoj malhelpis 
al Ii prepari la vican felietonon. Li ricevis riproĉon kaj rifuzon 
je peto pri promocio. Nokte li sidis ĉe tablo penante ion el
pensi, sed li ne povis, ĉar en oreloj sonoris: tridek, tridek, kaj 
antau la okuloj vidigis amasoj da novaĉetotaj libroj. Preskaŭ 
malsana pro tiu luktado inter la revoj kaj peno ion elpensi, 
Homer kolere kaptis la bluan loterian bileton kaj Jetis ĝin en 
la fornon. La ruĝe-flava flamo lekis Ia paperon kaj post unu 
sekundo nenio restis de la bileto. Kvazau liberigita de mult
peza Sargo Homer trovis spritan temon kaj necesan stilon. 
La plumo eklaboris rapide sur Ia papero.

La edzino de P kukvendisto kolere pruvis al Ii, ke li mem 
estas kulpa je Stelo, ĉar Ii maljuste alproprigis la loterian 
bileton, trompinte la malfeliĉan mizeran virinon.

La kukvendisto konsentis kaj de tiu tago li farigis pia, 
vizitante ĉiufeste la pregejon kie li starigis po unu kandelo 
antaŭ ĉiu ikono.

Oni disdonis la gajnojn.

Prezidanto de C. K. Help-Malsat, prezidanto de . . de . . 
(La presistoj rifuzis noti la 'sennombrajn liajn titolojn. Kim. 
de Red.) Kamarado M. Kalinin sidis en sia luksa kabineto, 
ornamita de laborist-kamparanaj emblemoj (spikoj kaj inter ili
— rikoltilo kaj martelo) kaj sumigis la profiton de I’ ŝtatloterio:

La region - policestro postulis por Homer la plej severan 
punon pro abomeninda kalumnio. Sed Homer ne estis mort
pafita, Ĉar la juga proceso okazis ne dum la unuaj jaroj de 
revolucio, kiam sufiĉis nur unu akuzvorto, por ke oni.. . .

Enspezo . 
Elspezo .

La resto .

I 500 OOO OOO OOO rubloj 
48 000000 000 .

I 452 OOO (XX) (XX) rubloj

Instruisto Evklidov estis forpelita el la lernejo N. 8 pro sia 
pedagoga netaugeco. Ankau la dom-administracio proponis al 
li dum dudek-kvar horoj lasi la logejon. Ĉar gi bezonas sen
prokrastan riparon laŭ decido de F sanitara komisiono Ĉe la 
region-policejo.

**• * •  v  v » *  » * - ' <%• *  • ** .  * >  ■4' '  •  -  t  .  ' .  „

Kamarado M. Kalinin memkontente ekridetis: .la ĉef-gajn*
(30 miliardoj) ne estis postulita. Jen stranga posedanto. Oni
presis en Ĉiuj gazetoj, ke N-ro 2 364 700 : 30 miliardoj, sed ne
niu venis.*

Tiel la profito fariĝis la enspezo de I’ ŝtatbanko.

Vsevolod P. Ivanov.

Ian vesperon la policano rekonis la voĉojn (ree ebriajn) La arttkoh Enigmo de la Vivforto- aperinta en n u  novembra nurner.
de siaj noktaj konatuloj, kiuj iam trompis lin. Severe li ilin ‘ s<ls oerkUa dc S-ro J. F. oan Dam el 's-Graoenhage.
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Idilio.

Gardisto cara sub fenestro 

postenon staras kun fier’.

(Li sin imagas la regnestro.) 

Despot' kruela de Vkarcer.

Karcera ĉambro de I' taĉmento, 

ŝlosita pord' katenas min.

En orfa solo de /' silento 

mi pensas pri la .disciplo?".

Sur la fenestro, oid' al vido, 

subile sonas brua frap' 

kaj logas min per darma oido 

knabino kun or bukla kap.

Graciaj manoj poke gestas, 

kun larmoj kison sendas for. 

Konusan gojon mute festas 

en la karcero — mia kor'.

En tuta lando el regatoj 

la plej palora estas ŝi. 

ĉar koron havas por kompato 

kaj larmojn por la emoci'.

Sinsekve kis’ post kiso oenas 
(Ho, ne koleru rusa car', 

ĉar kiu min al koro prenas 

nur pipas en la — kvina ja r i)

Gardisto al fenestro pasas . . 

Per pugnosku' li pelas ŝin.

Ŝi, kiel Song' fluganta, lasas 

en la karcero sola min. Julio Baghy

Siberia romanco.

Sur blinda poj' 

de I' nega kamp, 

kie pagadas lupoj . . . 

kun kormalgoj' 

per pena ramp' 

marŝas mizera trupo . . .

La pestojn ŝiras frosta pent' . . .
La korojn tordas larma seni' . . .

Super la kapoj korpoj krias . . .
La korpoj krias.

Jen, sonoru' 

el fora spac' 

rompas la mutan horon. 

La tinta trii'

■ pri dolĉa pac’

pekas en kor' memoron. 
Kaj unu pensas pri I' kaban', 

en hejma lando pri infan', 

kiu la patron pokas pane . . . 

nur pokas pane . . .

* *
*

Susura son' 

de I’ paga peni' 

lule logante bruas . . .

Al voja ston’ 

nur por momenl’ 

li pro mor Hae' genuas . . . 

A tspiras songon vintra reg' 
kaj kovras lin per blanka neg', . . 

Kanton funebran korpoj krias . . . 

La korvoj krias.

julio Baghy.

Pitagoraj maksimoj.

Cu filo, gu frato, bonega vi estu, 

Kaj patro, kaj edzo amema vi restu.

Amiko I'amikon de I’ virto elektu, 

Lau liaj konsiloj konduton direktu.

Pro nubo nenia forlasu lin iam, 

Almenaŭ se eble, disigu neniam.

Kapablas vi venki frenezajn pasiojn, 
Batalu, kaj regu do la emociojn.

Neniam koleru. Vi estu agema.

Kaj sobra, kaj ĉasta; ankaŭ tolerema.

La vanaj plezuroj de I’ tero finigas ; 
Riĉajoj, honoroj facile perdigas.

Vi estu justulo. La homoj post morto 

Farigas egalaj — jen volo de I’ sorto!

Nenion malbonan plenumi konsentu. 

Paroli nur post pripensado atentu.

Aprobu, mallaudu prudente. Vi plendu 

Neniam. Se venkas eraro, atendu.

Konsultu, komparu, elektu libere,

Vi ĉiam parolu kaj agu sincere.
k t* 4 *«4 r * • *

Nutrajon al korpo disdonu konvene, 

Prizorgu la sanon, kaj piou serene.

Kurage elportu la frapojn de t' sorto; 

Vi kontraŭbatalu fatalon kun forto.

Ĉar ili ne povas sanceli fortulon, 

La plej turmentegaj ne trafos sagulon.
Enskribu en koron la miajn parolojn.

Kaj nur en vi mem ja serĉadu konsolojn!

Tradukis: S. Franlz, 
membro de Esperantista Literatura Asocio.

La horlogo.

Dekdua hor'. Timeme tremas koro. 

Denove tag- denove viv-angor'.

Senhalta vag' en estonteco fora. 

Orel-sonor' kaj rekviema hor'.

La hor-montril’ ciferojn ferajn bekas, 

en apati' balancas sin pendol', 

kaj melodi' de /' mekanismo vekas 

per sia trii' malgajon sen konsof.

Vscvolod P. Ivanov.



la amata esperantista poeto

Zamenhof,
Soneto.

Amiko, Majstro, kara Apostolo, 

De paco por homaro batalanta!

Ni dankas vin pro via forla volo, 

Animo kuracema, kor amanta.

Al via doida vodo kaj parolo 

Ne plu la mondo estos aŭskultanla 

Vi lasis nin orfetoj, sen konsolo, 

Vi kiu estis patro instruanta.

Simile al Joseo vi nin gvidis:

Tra ondoj kaj dezerta ter' nin portis 

Sed ne la promesitan landon vidis 

Kaj ĉe la enireja limo mortis.

Sinjor'! eternan pacon al li donu.

Kaj aŭreolo lian kapon kronu!

Kristnasko kaj Nova Jaro.

Kristnasko venas! 

Resonas paca kanio. 

Angela krio,

Ke la homaro benas 
Infano, fiF de Dio.

Kristnasko pasos 

Kaj la nova jar' naskigos! 

Sed restos kio 

El tiu kani'? Cu lasos 

Cii pli da harmonio?

Ĉu amrespondon 

En ĉiu koro vekos 

L’ Evangelio?

Cu volas ni ke I' mondon 

Ĝi faru familio?

Eĉ lingvo plej angela 
Sen amo al homaro 

Estas nenio:

Nur amo eslas bela 

Kaj vera, viva scio.

Do estu ni frataro 

Amanta, sen malpacoj 

Kaj sen envio;

Kaj ĉiu dum la jaro 

Sin montru fiF de Dio.

Clarence Bicknell
mortinta en Bordighera 1918.



* E S P E R A N T O  *

Kristnaska vitrajo

Vilaĝ’ malgranda — 
Ŝlonega grol' malhela 

Sed lie io pli brilega 

Ol ia steF ciela.

Ne saĝaj regoj ornamitaj 

Per multekostaj Desioj 

Humile kurbigante teren 

Ce la manĝuj' de bestoj,

Kaj ne la spicoj aŭ juveloj, 

Aŭ fumo bonodora;

Ĉar mirindajo tie kuŝis 

Ol oro pli valora.

vintra nokto — Riceco, safa kaj scienco, 
Malofta triopajo.

Mirindaj estas, sed ol ili 

Pli granda la vidajo.

Infan' ne longe naskiginta 

En la manĝuj’ dormanta. 

Kaj apud li patrino simpla 

La filon rigardanta

Jesuo Li, homara Rego, 
La Fil' de f alta Dio,

Kaj ŝi virino el virinoj 

La Virgulin’ Mario.

Li nun el Dia trono regas, 

Eterne adorata,
Kaj Ŝi ĉielan kronon portas, 

De I'tuta montf benata.

☆ tr
☆

Kristnaskaj bondeziroj.
☆

Kun vi Kristnaskon aŭ Novjaron 

Mi ne persone festos,

Sed koraj bondeziroj miaj 

En via hejmo estos.

Ci tiu mia subskribajo 

Pri ili ja atestos.

Kristnasko kaj Novjaro pasos 

Sed amikeco restos.

Por la Nova Jaro

La roz\ cu blanka, ĉu karmina 

De r vai' per dornoj pikdoloras. 

Sed speco nRosa pendulina“*) 

Sendorne sur la montoj floras.

Do grimpu el malalta tero, 
Vivadu dum la tuta jaro 

Sur la altajo de espero,

Kaj ne vin pikos monddornaro,

Se, tamen, feliĉon vian 

Vundetos la dorndoloro. 

Akceptu simpation mian, 

Rozeton de amika koro.
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TRA LA LIBRARO.

Gvidlibro tra Brno, Cefurbo de Moravio Ĉeĥoslovakio. El
donita sub auspicioj de Esperantista Klubo en Brno. 
16 paĝoj, 12X19 cm. Prezo: 1,50 K. Ĉ.
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Tiu gvidlibreto, ornamita de du bildoj, entenas tekston kun 
utilaj informoj por vizitantoj, promenado tra la urbo, historiaj 
notoj, adresoj de servemaj samideanoj kaj anoncoj. Ĝi estis 
preparita por unua esperantista kongreso en ĉeĥoslovakia 
respubliko en junio 1922, de S-roj Ŝembera, Fridrich kaj Jerobek.

La plej granda komunista organizajo en la mondo. (La
komunumo de la Duĥoboroj.) M. I. Tugan Baranooskij. 

Biblioteko de teristo No. 3. El la rusa lingvo esperantigis 
Maria Ŝldlovskaja.

48 paĝoj, 13X17 em. Prezo: 20kop. orajn (I‘/s sh. au sv.fr.)

ĉiu jam iam ion audis pri la Duĥoboroj, ilia persekutado 
dum cara regimo, ilia migrado al Kanado. Sed tiu pli detala 
rakonto pri ilia historio, iliaj ideoj kaj socia organizo, ilia el
landigo al malproksimaj transmaraj regionoj, iliaj luktoj kontraŭ 
homaj au naturaj baroj, ilia nuna komunista vivado, ĉio tio 
donos al legantoj pli ĝustan scion pri tiuj energiaj pioniroj; 
foriĝos malveraj opinioj pri ili, montriĝos unuafoje sukcesinta 
komunista organizajo aplikanta la principojn de Tolstoj kaj 
Verigin, t. e. sindeteno de viando, alkoholo kaj tabako, mal
rezisto per forto al Ia malbonaj agoj, rifuzo de militservo kaj I 
de obeo al ĉia autoritato, neado de privata posedrajto, firma 
kredo al savo de I’homaro per la evangeliaj moralaj principoj. 
Kiel romaneton oni legas tiun interesan, bone tradukitan kaj 
instruan broSuron, kaj la faktoj en ĝi raportitaj pri la ekster
ordinara entrepreno de I’ Duĥoboroj estas impresigaj.

Kongresa libro, okaze de la 14« Universala Kongreso de 
Esperanto kaj 8« Kongreso de UEA Helsinki - Helsingfors. 

Eldonita de la Loka Komitato. 120 paĝoj, 12V2X18 cm.

Kiu ne povis partopreni la 14“'' kaj trarigardas la kongres
libroj tiu povas jam juĝi, kiom zorge preparita estis tiu soleno. 
Post 14 paĝoj kun ravaj bildoj pri Helsinki kaj Finnlando, la 
libro havas priskribon de I* urbo, liston de ĝiaj vidindajoj, 
frazareton esperanta - finnlingvan, detalan programon tre klare 
prezentitan de I* kongresaj okazoj, kaj dokumentojn, nome: 
estrantaro, regularo, raportoj de K. K. K., de akademio kaj 
L. K., de UEA agado dum 1921. En malampleksa volumeto 
oni orde kunigis la informojn necesajn por kongresano kaj la 
tuta aranĝo de F presejo estas laudinda.

Stranga Heredajo. H. A. Luvken F. B. E. A. Romano originale 
verkita. Ferdinand Hiri & Sohn en Leipzig. 1922.
320 paĝoj, 13X20 cm. Prezo: broŝurita M. 232.—, bindita 
M. 288.—. (Alpago 60% por mezvalutaj, 100% por alt
valoaj landoj).

Vera romano, kun multaj personoj, maloftaj travivajoj; ĝi 
promenigas la leganton en la tutan mondon; ĝi aludas diversajn 
skolojn. ;kaj Esperanto ankau ludas en ĝi ne flankan rolon. 
Aajnas tamen, ke la ĉefa temo estas atentigi pri la danĝeroj de 
okultismo au spiritismo, kiuj povas devojigi animojn nefirmajn 
kaj estas kontraua) al vera kristanismo. Efektive du el la hero
inoj estas per spiritismaj serĉadoj kondukataj, unu al krimaj 
atencoj kontraj aliula havajo au vivo, dua al tia subiĝo sub 
falsa predikisto, ke ŝi riskas perdi sian honoron kaj fine liber
igante trovas morton. La heroo kontraue estas nesugestiebla 
energia sentima viro, ekzemple bona kaj justa, dotita je ĉiuj 
kapabloj; nuntempa kavaliro, li senmaskigas hipokritulojn, 
humiligas fierulojn, divenas la insidojn, punas la malbonulojn, 
savas sin cl ĉiuj riskoj, predikas la veran kredon kaj plie estas
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talenta pioniro de Esperanto. La autoro trovas okazon pri
skribi Ia anglan kamparon kaj enan vivon, ĉeeston en Esper
anta tutmonda kongreso, restadejon en Svisujo, vivon en Rusa 
vrlaĝo, vojaĝon al Usono kaj al Meksiko, tiean ribelon de en
landaj fanatikuloj. Sed neeble resumi tiun lerte aranĝitan 
historion. Komencinte legi ĝin, oni iras ĝis la lino, scivola 
pri Ia strangaj aventuroj, au pri la sorto de P personoj, au pri 
la ama intrigo, kaj ne forlasas la libron antau la lasta paĝo. 
Tio jam estas kvalito ĉe romano. Plie ĉi tiu estas verkita per 
flua, korekta, stilo, ĉiu samideano ne ankoraŭ leginte ia novan 
originalan romanon de S-ro Luyken do povas havigi al si 

! kelkajn horojn da honesta distrejo kaj ĝudona legado.
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Hermano kaj* Doroteo. Eposo idilia. J. W. o. Goethe. El le 
germene originelo tredukis Benno Kŭster. 2* korektita el
dono. Internacie Mondlitereturo, voi. I.
Ferdinend Hirt & Sohn en Leipzig. 1922.
78 peĝoj, 13X19 cm. Prezo: M. 80.— (elpego 60% por 
mezvelutej, 100% por eltvelutej tendoj).

Sub le kontroledo de D-ro Dietterle, le firmo Hirt &. Sohn 
eldones kolekton de beletreĵoj el ĉiuj literaturoj. Prave estis 
decidite, ke en tiu internacia Mondliteraturo" nur famej verk
istoj estos ekceptataj, kej ke le tradukoj estos ĉiem feretaj de 
semlingveno.

Kiel unue volumo eperes poezie romano de Goethe, unu 
el la plej artej kreejoj de P grenda germano. El simpla idilio, 
kie filo de gastejmestro edziĝes je june fremdino forpelite de 
sie lendo, li, imitante la stilon de P grekaj eposoj, sukcesis 
verki poemon en 9 kantoj dediĉatej el le 9 muzoj, en kiu la 
simple} geviroj peroles kiel entikvej herooj. Tiu poezie verko, 
precipe jem aparte en le originala lingvo, perdas el sia arta 
valoro per traduko; plie klasikejo tie, jam estos sufice mal
proksima al la nuna pensedo kej gusto. Le tredukinto, kiu 
mortis en 1916° sukcesis reverki pli ol 2000 versojn per regulej 
sentimoj sed ritmitej heksemetroj deksepsilebej, eĉ ne uzante 

j le epostrofedon, tiel often kaj eĉ necesan en nia poezio. Ĉu 
tiu fera kiraso ne ĝenas iom le liberen movon de P frezoj, eble. 
Sed certe le treduko velores tiun de grekej eu letinej epozoj 
jem esperentigitej kej dones el negermeno fidelen rebrilon de 
P originelo.

Le libroj de „Internecie Mondlitereturo" estes bele presitaj 
sur bone pepero, zorge korektitej kej prezentetej en plaĉa 
kertonite kovrilo.

La Nigra Galero. Wilhelm Raabe. El Ie germene originalo 
tradukis Fritz Wicke. 2* korektita eldono. Internacie Mond
litereturo, voi. 4. 64 peĝoj. Eldonisto, formeto kej prezo, 
semej el tiuj de P volumo I.

Tiun historion romeneton verkis eutoro ĝenerele konata 
kiel observeme kaj eltroveme humoristo, sed kiu enkeu suk
cesis en elitemaj rakontoj; la jenan oni legos kun pli kaj pli 
streĉa etento, ĉer ĝie emintrigo estes lerte kunmiksite kun ia 
plej mirigoj kej timigoj okezoj de le lukto, dum le testoj jeroj 
de P deksese jercento, inter Hispenoj posedantoj Flondrujon 
kej Nederlendenoj, ĉefe le pertionoj konotaj sub lo nomo 
*GeUzoj“. La fiero de P hispanoj ou iteloj meroficiroj, la 
riskema heroeco de P patriotoj, la teruraoj de nokta ateko koj 
senindulge surŝipe milito enteu Antverpeno, lo sengobopto ĉe
lo gefienĉiĝo de Jen koj Mygo, restos en le memoro de P leginto. 
Le stilo de treduko estes korekte kej impreso, kelkloke tomen 
iom melglote eu peze; vortoj eu formoj pli gustoj ou pli e f 
gentoj estus profite onstetouintej tro louvortejn esprimojn.

La mirinde historio de Petro Schlemihl. Adalberto de Chamisso. 

El Ie germene originelo tredukis Eugen Wŭster. Internecie 
Mondlitereturo. voi. 7, 82 peĝoj. Eldonisto, formeto kej 
prezo, kiel por lo ĉi supre voi. I.
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dukinto, tiun de I’ regisoro, Julio Baghy, kaj ekscias, ke amba* 
ludis la Ĉefajn rolojn, oni komprenas, ke veran artan ĝuon

hn sama vestalo, jen ankau germana klasika verko. Kiu 
ne ankoraŭ legis, au en la originalo, au en unu el la multaj 
alilingvaj tradukoj, la fantazian rakonton pri la homo perdinta 
sian ombron, tiu plezuron certan trovos en la legado de I’ 
esperanta transskribo; kaj kiu jam konas la historion, tiu ankau 
legu la tradukon de S-ro Wŭster, tiel fidelan, precizan, lerte 
uzatan ĉiujn eblecojn de nia lingvo.

Oni asertas, ke la karaktero de Petro Schlemih! iom re
spegulas tiun de F autoro, same senlanda kaj necerta pri siaj 
opinioj. La vendita ombro estus ĉiuj vantaĵoj tiel Satataj de 
I' homo, kaj la sola rifugejo estis por ambau la naturo kaj ĝia 
studado. La ŝajne nur stranga rakonto havas do filozofian 
flankon.

La tradukinto ne preteriras novajn vortojn au formojn, kiam 
li jugas ilin utilaj; ekzemple enestas sufiksoj .end“ kaj wio-, 
vortoj: «gambo, epitomo, bariero, hororo, hospico, defiguri, 
ekstravaganco" (la du lastaj Sajnas ne necesaj); uzataj estas: 
«stati, mani, kampi, reciproki, emi, skandi, artifiki, mi povintus*4; 
ankau: .malseko, lerto, fidelo, ebrio, elokvento-, kaj dume: 
.diskreteco, vanteco, pureco-. Ĝenerale akcepteblaj estas tiuj 
pliriĉigoj au plielastigoj. Kio unuavide aperas kiel nekonsil
inda novemo estas la formoj: „Fo“ kaj „Fon“, kaj esprimoj kiel: 
.alproksimigi iun-, «konigi giajn fontojn"; „ĝi kutimigos min-, 
«mi konigis la teron-. Post verboj kun „iĝ“ prepozicio sajnas 
preferinda ol akuzativo.

Nuntempaj rakontoj. G. P. Slamaiov. El la bulgara originalo 
tradukis loan H. Krestanoff. Kekomendita de E. L. A. 
Internacia Mondliteraturo, voi. 8. — 80 paĝoj. Eldonisto, 
formato kaj prezo, kiel por la volumo I, ĉi supre, 
ĉiu el la kvin rakontoj havas apartan originalecon kaj 

lasas neforgesindan impreson en la menson de F leginto. Tiu 
ĉi estas tiel interesata de F rapida sinsekvo de F agoj aii diroj, 
li tiel Iacile trakuras la fluan vivan stilon de F tradukinto, ke 
baldau li ne konscias legi pagojn de balkana aŭtoro en fremda 
lingvo.

Stamatov estas ironiisto kaj pesimisto. En «Vilao apud 
la maro“, ni vidas, ke virina amo, kiun ne velkus krimo de F 
amato, cedas tuj post seniluziigo pri ties riĉeco. „En la tomb- 
ejo“ montras al ni amanton, kiu tiel obstine volas konfesigi de 
la karulino Sian fidelecon, ke fine Ŝi rebelas kaj forlasas lin. 
„En estinteco" diras Ia malgajan sorton de virino, kiu perdinte 
sian honoron devas kompreni, ke pura amo estos por ŝi nepre 
neatingebla. „Pri unu anguleto de F animo" pruvas, ke ĉiu 
devas gardi kaŝitaj siajn intimajn pensojn ĉar troa sincereco 
eĉ bonajn geedzojn tute disigos. Fine en „Du talentoj44 ni lernas 
ke se „unu naskigas talenta verkisto, 
male ol oni supozus estas Ia unua, kiu la duan envias.

Lau tiaj elektitaj rakontoj, Stamatov estas verkisto kom
parebla kun la plej bonaj en la tutmondo autoroj de mallongaj 
trafaj noveletoj.

Duonsuda. Duakta komedio. Originale verkita de Roksano, 

anino de E. L. A. Dua eldono, ĉc Esperantista Oficejo, 
43 Cours Joseph Thierry, Marseille. 16 paĝoj, 13X23 cm. 
Prezo: 1,25 fr. Fr.
Tiu komedio kun kvar roluloj: du fraulinoj kaj du frauloj 

estas facile ludebla dum esperanta kunveno kaj ĝia vigleco 
kaj honesta humoro satigos ĝin de Falantoj. Ofte Sajnas tra
dukoj el la franca lingvo frazoj cetere bonstilaj; au ĉu tio estas 
nur impreso pro la franceco de F komedio mem?

La pagio de F Regino, de Euĝeno Heltai kaj Emilo Makai. 
Rekomendita de E. L. A. Tradukis D-ro Koloniano de Ka

locsa'y. Vendas Paulo Balkanyi, Budapest, VI, Hajos-u. 15. 
32 paĝoj, 11X15 cm. Prezo: I respondkupono.
Tiu teatraĵo estis sukcese ludata dum augusto 1921 a en

Budapesta postkongreso. Kiam oni legas la nomon de F tra-
f ^

navis la auskultantoj. Ne malpli granda estos Ia plezuro de 
i’ legantoj, ĉar vere la komedio estas tre sprita, tre original- 
tema, kaj la traduko en prozo kaj poezio speciale laudinda. 
Resumi tian verketon estus ĝin kripligi. Oni ĝin legu. Nur 
kelkaj vortoj, kiel .paravano44 au .satisfakcio*4 Sajnas ne necesaj.

Bukedo. El verko .Preter la vivo-. Originale verkita de
Julio Baĝhy. Eldono de E. R. A. Budapest 1922. 16 paĝoj, 
17X21 cm., litografita}. Prezo ne montrita.

Dekses floroj en tiu bukedo, malsame grandaj sed ĉiuj 
belaj. Tia, modeste ligita, ĝi estas nur specimeno, kaj sen
pacience ni atendos, ke la tuta gardeno estu al ni pli indu 
prezentata. Ni gojas, kiam talentuloj uzas poezie nian lingvon 
ĉar multaj versistoj sen inspiro maikuraĝiĝos kaj verkos proze 
au silentos. Poezio ne toleros mankojn. En tiuj de Bukedo 
noblaj pensoj au profundaj sentoj kunigas kun lingva majstr
eco kaj poezia kapablo; nur tiel dotita oni kolektu florojn; 
se ne oni plantu legomojn.

Suomen UrheHulehti (Finna Sporta Revuo). Esperanta numero. 
Erottaja 4, Helksinki. 24 paĝoj, 22 X 29 cm. Prezo: 2 re
spondkuponoj.

Tiu speciala numero de sporta revuo en Finnlando estas 
verkita en Esperanto por propagandi sporton inter la esper
antistaro, kaj ankau por konigi Esperanton en la Finna sport- 
anaro. (ai estas presita okaze de la 14a kongreso. La artikoloj 
pri: Olimpia sporto, Finna Gimnastiksistemo, Skiado, Lukta 
sporto, Naga sporto, Piedpilko, Sportasocioj, Sportindustrio, 
kun ilustraĵoj interesos ĉiulandajn sportistojn kaj liveras bonan 
materialon por sporta vortaro.

Esperanto. Langue auxiliaire internationale. Manuel pratique 

avec grammaire complete, exercices de conversation el 
double vocabulaire. Edmond Prioat, Docteur fes lettres. 
Edition Atar, Corraterie 12, Genfeve. 116 paĝoj, 12X18 cm. 
Prezo: sv. Fr. 2,50. Por francoj fr. Fr. 4.—.

Profitante la bonan metodon de sia kursa lernolibro nur 
esperanta, S-ro Privat verkis laue lernolibron por francparol
antoj. La unua Capitro, en franca lingvo kompreneble, estas 
resumo de F gramatiko, kiu tre lerte altiras la atenton al la 
apartajoj de Esperanto iom malfacilaj por franclingvano. Same 
estas en la 40 lecionoj formantaj la libron. Oni jam scias, ke

gramatiko, kaj radikoj okazas sinsekve kaj ne samtempe. Du 
vortaroj: Franca-esperanta kaj Esperanta-franca, finigas la 
libron, kiun oni povas senrezerve rekomendi por kursoj.

Esperanto-Lehrbuch fiir Schul-, Kursus- und Selbstunterricht. 
K. Brŭĝĝemann. 1922. Esperanto-Verlag Friedrich Ader, 
Dresden-A. 27. 148 paĝoj, 11V2XI7l/a cm. Prezp: M 120.— 
(alpago 60 au 100 procentoj.)

Ankau tiu nova lernolibro celas esti facila alkondukilo al 
nia lingvo por junaj lernantoj au por vesperaj kursanoj, kiuj 
ne vizitadis superajn lernejojn kaj estas ofte jam lacaj de F 
taga laboro. La lecionoj estas do mallongaj kaj facile digest
eblaj. Ekzemploj liveras la regulon, ekzercoj laborigas la lern
anton, legatoj kaj vortlistoj provizas la radikojn. Tiel, kun siaj 
45 lecionoj, sia bone partigita kaj gradigita enhavo, sia duobla 
vortaro, sia klara preso sur bona papero, tiu lernilo plenumas 
la celon de I 'autoro kaj la postulojn de bona instruado.

la multnombraj demandoj kaj respondoj ĉe le kaj prave ««las 
alia talenta fripono14; kaj j paroligi la lernantojn. Lecionoj ordinaraj estas mallongaj kaj

prezentas malmulte da vortoj, sed ebligas senĉesan ripetadon 
de F formoj, kiuj devas encerbigi, ĉiu kvina leciono, kontraue, 
konsistas el pli longa teksto kaj vortprovizo. Tiel la akiro de
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Tra la Gazetaro.

La Verda Lumo. Reaperis gazeto en ĉinio (S-ro Pe-Kon- 
Cen, cjo D-ro Wong, 212, Bd. De Montigny, Shanghai). Ni
esperas ke ĉi tiu nova eldonajo havas dauran ekzistadon kaj 
■e malaperos post kelkaj n-roj, kiel okazis jam pri kelkaj 
antauuloj.

La Unuigita Tuthomaro (Hamburg) priparolas viando- 
manĝantan vegetaranon.

Iam disciploj vidis la majstron mankantan viandon, kvankam 
li mem instruadis ke vegetara nutrado estas pli morala. Ili 
miris, sed ĉar ili amis kaj fidis lin, iii demandis pri la mal
konsekvenco.

La majstro respondis: *Vi estas pravaj dirante, ke mi mem 
ĉiam viandon deklaris abomeninda. Sed vi estas malpravaj, 
nun mirante pri mi, ĉar mi ankau deklaris, ke morale ne rajtas 
regi specialaj ordonoj, sed nur unu precepto: agu Iau plej altaj 
sageco kaj amo. jen, homoj ne sufiĉe konantaj min afable 
gastigis min; nur pro mi ili buĉis koketon. Kiel multe mi estus 
afliktinta ilin per nepra rifuzo! Tial mi prenis peceton da 
viando pro amo kaj sciante ke ĝia enstomakigo ne malsanigus 
min. Kaj vi rajtas kredi, ke la gastigintoj, se ili ŝatadas min, 
lernos ĉesigi viandan nutradon. Gardu vin esti fanatikuloj 
konceme apartaj moraleroj!-

streketo, au citilo. Se mia rusa vortaro havus tian klarigon, 
mi povus enmensigi la rusan ,plo dstvovat* de la komenco, 
anstataŭ Ŝancele diveni ,plodstvo vat‘ aŭ ,plodstvovat\

Poli g laterno.

Pri niaj vortaroj nacilingvaj-Esperantaj
Vortaroj nacilingvaj - Esperantaj havas pli da utilo kaj 

pli da vendeblo se oni montras iamaniere la akcenton de la j 
nacilingvaj vortoj. Kial ne tion fari? I

Estas vere ke plimulti por lerni Esperanton oni aĉetas sia
lingvan vortaron kaj ne bezonas akcenton; tamen, krome, oni 
iomete pripensu la bezonojn de ne-Esperantistoj kaj Esperant-1 
istoj fremdaj. Studento malriĉa ofte devas lerni nacian lingvon j 

pere de alia fremda lingvo; ofte usonano do provas traduki: 
ekz., el la ukraina pere de ukraina-germana kaj germana-angla I 
vortaregoj. Estus multe pli facila kaj ĝusta tradukado pere de 
ukraina-Esperanta kaj Esperanta - angla vortaretoj. Fakte eĉ 
riĉaj bibliotekoj ofte ne posedas tradukilojn por la multaj mal
grandaj lingvoj, pro la amplekso kaj granda kosto de vortaroj ! 
du-nacilingvaj. Miaopinie bibliotekoj aĉetus malmultekostajn 
vortarojn kiel ekz. bulgara - Esperantan au japana - Esperantan, 
kvankam ili ne volonte aĉetus la kostegajn du-nacilingvajn. 
Certe iom Esperantigitaj studentoj tion farus multnombre, se 
oni ebligus tion al ili, ‘ i

Por tio bezonege estas klarigi la sonojn de la literoj kaj eĉ 
pli la ofte neregulan akcenton. Mi volas aĉeti vortarojn de 
kelkaj diversaj naciaj lingvoj, sed bedaŭre mi ne povas, ĉar la 
akcento mankas kaj mia elparolado konfuzas min. Mi havas 
bonegan rusan - Esperantan vortaron, sed mi ne volas uzi ĝin, 
se mi ne povas eĉ mense de la komenco kontroli Ia akcenton 
de la serĉita vorto. Kompreneble haoso sona kiel tiu de la 
angla bezonas krom simpligita silabado ankau novan alfabeton, 
sed tio estas flanka afero. En plimultaj kazoj kelkaj simplaj 
reguloj klarigos la sonojn de la literoj kaj silaboj.

Mi lastatempe rimarkis facilan metodon klarigi la akcenton 
kaj ja pii, per nura spaco; ĝi okazis en angla vortaro. .Fero 
dous* signifas ke la akcento falas sur la .o** kaj ankau ke 
tiu litero estas longa (do la sono alproksimiĝas esperante al 
.frouŜ*s“). Kontraue ĉe .bon net“ la loko de ia spaco mon
tras ke la .o** estas .mallonga' (neelparolebla esperante; simila 
al la du francaj vortoj). Por tia duobla klarigo de ambau ak
cento kaj sono ŝajnas al mi plibona la nura spaco ol komo,

Lingvaj Studoj
Nia vortfarado.

De Leo Belmont.

22 sufiksoj.

Kisis iam Evo-mo 
La Adamon per inklino . 
Por id-naski estis ilo —
Idilio: — in-id-il-o!

Multaj eroj estas aro 

Jen arbaro — d’ arboj aro . . .  

Jen de fajro — spruĉas ero . 

Nia mondo — la ar-er-o!

Et malgranda, granda eĝ-o . 

Vento kreskas ĝis ventego, 
Aŭ malkreskas ĝis vent eto . . .  

Monddiverso — la eg-et-o! . . .

Abstrakteco — konkretajn . 
El la frukto jen fruktajo,

AI la mortoj la morteco ... 
Multaj Sanĝoj — la aj-ec-ol

Amas urbon la urbano, 
Faras botojn la botisto,

Riĉa estas la ri tulo . . .  

Divershomo: an-ist-ul-ol

Ĉiam estas mi legema,
Se legebla verk’ poema,
Kaj se estas ĝi leginda — 
Diverseco: em-ebl-ind-a I

Mi vin igas kaj vi igas. 

Mi timigas — vi timiĝas . 
Longe povu vi agadi.. .  
ĉion fari — ig-iĝ-ad-i!

En la ejo estas ujo . . .

En ban ejo — la ban ujo ... 
Por kandel' la kandelingo ... 
Diversloke — ej-uj-ing-o!

Jen mi finas verse zumi... 
Nun vi povas vin ventumi. . .  

Nedifina estas lum'
En sufikso lasta: um!

5 prefiksoj.

Ge-edzoj iam dis-iris . 
Bo-patro multe miris... 
Di-kriis kun la sento: 
Ho! Kia ma/-kontento!



N°  12 ☆ E S P E R A N T O  ☆ 221 (17)
Aŭstralazio, Oceanio, Aŭstralio?

Al juna franco oni instruas ke ekzistas jenaj kvin partoj 
de I’ mondo: Europo, Azio, Afriko, Ameriko kaj Oceanio au 
Aŭstralio.

Tiu ĉi lasta parto enhavas, Iau iu ajn vortaro: Sumatra. Borneo, 
Java, Insulojn Filipinajn, Nov-Gvineon, la grandegan insulon, 
kvazau kontinento Aŭstralio kaj la multajn insulojn de la Paci
fika Oceano. Praktike multaj personoj dubas al kiu kontinento 
apartenas kelkaj el tiuj teritorioj. Ekzemple en la jarlibro de 
UEA (laulanda listo de ia lokoj kie estas delegitoj) Java estis 
notita en Azio en 1920 kaj 1921 en la jarlibro 1914 Cebu 
(I. Filipinaj) estas notata kiel Azio (p. 44).

Tiuj eraroj estas tre oftaj en Europo: oni ne havas tre 
klaran ideon pri la aparteneco de insuloj ĉu al Azio, ĉu al 
Oceanio.

La kutimo doni la nomon Aŭstralio ne nur al la insulego 
sed al tuta Oceanio naskas ankaŭ konfuzojn. Plej interese 
estas ke eĉ en la landoj mem oni dubas pri la kontinentoj:

Ni ricevis pri tiu jenan leteron el S-ro A. Knegt, nia Dele
gito en Banjoewangi:

.Mi rimarkigas al vi ke Java ne apartenas al Oceanio sed 
al Azio. Kiam oni adresas Java, Oceanio au Aŭstralio, kiel 
tre ofte okazas, la leteroj estas treege prokrastitaj, ĉar ili tiam 
estas senditaj unue al Aŭstralio, kiu lando devas resendi la 
leterojn tra Singaporc“.

Tio ĉi pruvas kiom konvencia estas geografia divido inter 
kontinentoj.

Ni opinias ke oni devas eviti uzi la vorton Aŭstralio por 
la kontinento Oceanio kaj ke ni devas imiti Ia anglojn uzante 
la vorton „Australazio“ por ĉiuj regionoj oriente de Ĉinio kaj 
Japanio, kaj sude de Ĉinio, Koŝinĉinio, Malakko. Cetere niaj 
malnovaj membroj povas konstati ke en la jarlibroj 1913 ĝis 
1916 ni jam uzis la vorton «Aŭstralazio*.

Papriko.
Mi ricevas demandojn el eksterlando, pri hungara .Paprika* 

kiun oni malprave nomas esperante «ruga pipro*. Ĝi estas 
tute alia kreskajo ol la pipro. Tial mi proponas ke oni en
konduku la vorton «papriko*. Ĉar ĝi estas speciale hungara 
kreskajo, por ke oni ne eraru kun aliaj kreskajoj, ĝi havu la 
hungaran nomon kiun uzas jam la slavoj, germanoj ktp.

Laquer Sandor.

(La vorto papriko [fr.: piment, germ.: Paprika, angl.: 
pimento) estis uzita de Zamenhof laŭ la plena vortaro de 
Grosjean-Maupin. La papriko [bol. Capsicum annuum L] apart
enas al Ia botanika familio soianaceoj dum Ia pipro apartenas 
al la piperaceoj. Red.)

* *
• *

Konatulo - instruitulo
Oni ofte legas la vorton «konatulo*, kaj multfoje spertaj 

kaj eminentaj Esperantistoj asertas, ke la formo „konato“ nepre 
suficas. Certe ĉi tiu rimarkigo estas rajtigita — ĝis certa grado. 
Se oni volas diri: Mi renkontis personon, kiun mi konas, per
sonon de mi konatan, suficas diri «Mi renkontis konaton*. Sed 
tamen la formo «konatulo* ne estas nepre kondamninda.

Jen mia opinio: en la fundamenta Krestomatio trovigas la 
vorto «instruitulo*, kaj ĉiu sperta Esperantisto konsentas pri tio, 
ke estas diferenco inter «instruito* kaj «instruitulo*, ĉiu persono, 
kiu multon lernis, kiu havas grandan erudicion, estas instruita, 
do instruito, sed tamen li ne estas instruitulo. .Instruitulo* 
estas persono, kies karakteriza eco estas la instruiteco, persono, 
kiun, en lingvo germana, oni nomas „GeIehrter“. Kaj same 
«konatulo* estas persono, kies karakteriza eco estas Ia konateco, 
de persono, kiun oni nomas en lingvo germana gekannte
Persŭnlichkeit*.

t

Mi do opinias, ke. por la germana vorto „ein Bekannte!*", 
sufiĉas ia formo .konato", sed la ideon „eine bekannte Perstin- 
lichkeit*, oni korekte esprimu per la formo .konatulo**.

Karl Minor.
* »

*

Pri la nca frazkonstruo.
Nia lingvo posedas liberon en la frazfarado, kaj en tiu ĝi 

similas la sintezajn naturajn lingvojn. Sed tiu libero ne signifas, 
ke la ordo en Ia frazo estas ĉiam indiferenta. Se estas egal
sencaj la du esprimoj: Diru al mi vian nomon kaj Diru vian 

nomon al mi, la jenaj ne estas tiaj: Mi legas libron. Libron 

mi legas, ĉi tie jam estas sentata la nuanca diferenco. Sed 
iufoje tiu libero, lasante al frazo gian eksteran korektecon, 
kondukas al malklaro au konfuzo — konstanta au momenta. 
En la neaj frazoj ni guas la liberon, eĉ trouzas ĝin. Sajnas ke 
enradikigis tiaj esprimoj: mi vidis neniun, en la urbo logas neniu 

maristo, ni povas imagi neniel la senfinon ktp.
Tamen tia vortordo estas malbona kaj nefundamenta. Mal

bona — ĉar unue oni asertas (mi vidis..., en la urbo logas . ..) 

iun agon au staton, kaj tuj oni gin neas (...neniun, neniel...f. 

Ĝuste ĉi tie la libero de frazordo ebligas, plikonvenan esprimon, 
kie nea vorto antaŭas la aserton. Jen la ekzemploj ĉerpita) el 
la fundamento: Mi neniel povas kompreni. . .  Neniu havas la 

rajton. . .  Esperanto neniam disfalos. Li neniam permesis al s i , 

Ne ĉiu kreskajo estas mangebla. Li neniam dependos de la kapricoj.

Petro Stojan, L. K.

Objektoj kaj personaj nomoj
La nomoj de personoj ofte postvivas siajn portantojn en 

objektoj aŭ signifoj, kiujn ni uzas kaj kies deveno persona ne 
plu estas rekonata, ĉiu moderna lingvo posedas la vorton 
bojkot: gia signifo estas proksimume „igi iun au ion ekster la 
rilatoj kun la cetera mondo4*, do bojkoti. La vorto dankas sian 
ekziston al bienestro en irlando Boycott, malsatata pro sia sever
eco kontraŭ ia indigenoj. La subpremitoj fine uzis la rimedon 
de pasiva rezisto. „Nenion oni aĉetu de li, nenion oni vendu 
al li*, farigis la devizo. La nomo Boycott donis la verbon 
«to boycot* kiun ni trovas nun en ĉiuj lingvoj.

«Macadam* estis fakisto de metoda stratkonstruado, el
pensinta la nunan strat- kaj ŝoseoteknikon; kiun ni nomas 
.makadamizadon*.

Silhuetojn oni nomas la nigrajn ombrobildojn de personoj. 
Ili estas tre ŝatataj en studentaj rondoj. La bildoj venis en 
la modon dum la tempo de Louis XVI, kies financministro 
Silhouette, kontraubatalis lukson kaj aplikis foje iom krudajn 
rimedojn. La ombrobildojn oni trovis malbelaj kiel «Silhouette*; 
la nomo restis kaj donis signifon, proksimume oni komprenas 
sub ĝi ankau konturon.

La mansardo havas sian nomon de «Mansard* ĝia elpens
into. «Pompadour*,*) akompananto de sinjorinoj, rememorigas 
la tempon de Madame Pompadour. «Guillottine* la terura ilo 
el la franca revolucio dankas sian nomon al sia eltrovinto. La 
fumantoj de tabako paroladaj pri «nikotino* rememoru ke gi 
estas nomo de franca kuracisto priskribinta la tabakon, kiu en 
la botanika nomaro posedas la indikon „Nicotiana“ (Nicot). 
Multaj estas la nomoj de personoj en la botanika nomaro; ni 
nur citu: Fuchsia de Fuchs, Georgine de Georgi, Dahlia de 
Dahl, Kamelia de Camelli, Begonia de Begon, Magnolie de 
Magnol, Kochia de Koch, WelIingtonia de Wellington kaj multaj 
aliaj malpli konataj kreskajoj, portas la nomon, ĉu de trovinto, 
ĉu pro honorigo aŭ alia kauzo. Fine mi ne forgesu: Havelock, 
speco de mantelo, de angla generalo Havelock, ŝrapnelo de 
Shrapncl, angla kolonelo, Gobelin de franca tapiŝteksisto. H. J.

•J Germana nomo de mansaketo. Franca; r i tieulo.
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OFICIALA INFORMILO.

Celo: Disvastigi la uzadon de ta intemacia helplinguo Esperanto. — Plila
n ti la ĉiuspecajn moralajn kaj materiajn ritatojn inter la homoi sen diferenco 

prii raso, nacieco, religio au lingvo. — Krei internaciajn semojn uzeblaj de Ĉiuj 
homoj, hte* intelektaj aŭ matenaj interesoj celas trans la limojn de ilia genta aŭ 
lingva teritorio — Kreskigi inter siaj membroj Ionikan senton de solidareco kaj 
disvolvigi ĉe lli la komprenon kaj estimon por fremdaj popoloj. — UEA kunigas 
la samideanojn, kiuj per la forto de sia nombro kaj la utiligo de la Zamenhofa 
lingvo volas pruvi al la mondo, ke Esperanto vivas, taŭgas kaj progresas.

S e rvo j: Ciu membro rajtas peti informojn de la Delegitoj, uzi la servojn 
la /bodo , senpage ricevi la Oficialan Jarlibron. ;

•  < *'  r '  * •  f  \  •  * I I  ’  ’  i a  W * '  * .  t  '

'  K otizo j: Oficiala pratoj en svini j trankoj. Membro (Ni) 5 Fr. Membro- 
Abonanto {MA) 12,50 Fr. Membro-Subteninto (MS) 25Fr. La MA kaj MS riceva* 
la Kadion. _  Membm-Dumoiva movanta la Kalcion kun Ciuj oficiala i dokumentoj: 
m  r r. (Partopagoj trijaraj po 100 Fr- sed neniu favora prezo kiel ĉe aliaj 
membro-kategorioj. — Naciaj prezoj por M, MA, MS:

Andrio : Kr. 20, 40, ISO raii; Belgio: Fr. IO. 25. 50; Britio: tii. 5, 12 6, 25; 
Bulgario: L. 45, 100, 400; Cehonlovnkio: Kr. 18,45,90; Danio: Kr. 5, 12, 24; 
Estonio: Emk. 75, 150, W)0 ; Finnlando: Fmk. 22, 60, 120; Francio: Fr. 10. 25,50; 
Qernt«nlo: Mk, 2,4, 16 m il: Hispanio : P. 6. J5.30: Hungario: K r. 750. 1500,6000, 
Ballo: L. 12, 30, 60; Jugoslavio: D. 22, 60, 120; Latvio: R. 75, 150,600; 
Litovio: L. I, 6, 24; Nederlando: CL 2.50. 6. 12; Norvegio: K r. 5. 12.50, 25: 
Pollo: Pmk. 4, 8, 30 m il; Rumanio: L. 45, 100, 400; Svedio: Kr. 4, IO, 20; 
llw.no-Kanado: D. t. 2,50. 5. -  El aliaj landoj oni pagu Iau la oficiala prezo 
en «vinaj frankoj.

La helpmembro] (MM) kategorio kreita lavore al jenaj landoj kun tre mal
alta monkurzo: Austrio: Kr. 7000; Bulgario: L. 15; Estonio: Mk. 25; Ger
manio: M k. 700; Hungario: Kr.250; Latvio: R. 25; Litovio: L. I H; Polio: Mk. 1500 : 
Rumanio: 1.. 15. La HM £uas Ciujn rajtojn escepte la ricevon de la jarlibro, gazeto 
kaj enskribon en la interrilata adresaro.

La Entreprenoj de UEA (komercaj firmoj, societoj k. t. p.) pagas jare ia 
oficialan aŭ nacian prezon kiel la MA. La Entreprenoj rajtas presigi tekston de 40 
vortoj en speciala parto de la jarlibro kaj rajtas uzi la servojn de inlormpetado.

Centra O licejo: 12, B o u la rd  du TMŝtre, Genta* (Svislando) -  Bank

konto Societi' de Banque Suisse. Gendre. — Poŝlĉeko: I. 2ĴI0. — Poŝlĉeko en 

ĉeĥoslovakio: No. 79 236. Praka — Poŝlĉeko en Germanio: No. 9OS50. Frankfurt 
am Main.

Agado dum 1923. La Centra Oficejo dissendis al la Dele
gitoj ..Oficialan Bultenon" kun instruoj kaj klarigoj; Delegitoj 
ne ricevintaj ĝin bonvolu informi nin. En lokoj, kie la Dele
gitoj ne havas okazon legi la bultenon al la membroj, ĉi tiuj 
povas ĝin konsulti ĉe la Delegito. La ĉefa kvankam ne agrabla 
novajo estas nova kalkulmaniero de la favorprezoj por la landoj 
kun malaltvalora mono. Ĝis nun ni klopodis adapti tiujn 
kotizojn al la internaj prezoj, komparante la reciprokan valoron 
de la salajroj, Cefaj nutrajoj ktp. Je nia granda bedauro ni ne 
plu povas procedi tiamaniere. Unuflanke la dauraj deficitoj 
devigas nin alceli pliajn enspezojn, flanke la kurzoj de diversaj 
landoj fariĝis tiom malaltaj kaj malcertaj ke ili ne plu taligas 
kiel bazo de kalkulado. Sekve ni pligrandigis la liston de la 
landoj kun tute malbona monkurzo, akceptas de ĉiuj help- 
membrojn kaj fiksis kiel minimuma prezo por HM: 0,50 Fr.; 
por M: 1,50 Fr.; por MA: 3 Fr.; por MS: 12 Fr. La rilataj 
kurzoj naciaj trovigas ĉe la komenco de la ..Oficiala Informilo". 
Ciuj prezoj estas firmaj ĝis fino de februaro 1923.

La ekzisto de UEA ĉiam pli dependas de la varbado de 
membroj en landoj kun bona kaj mezbona monvaloro. Ne sole 
la Delegitojn, sed ĉiun membron ni petas, ke ili konsideru sin 
kiel propagandaj agentoj de sia Asocio. Kiom multaj esper
antistoj gloras en siaj paroladoj pri la organizo, ia servoj kaj 
la laboroj de UEA kaj kiom malmultaj ĝin subtenas per membr

eco! Tiu malbona proporcio estas ŝanĝebla, se ĉiu membro 
faros al si devon honoran, varbi unu plian dum la proksimaj 
monatoj. Klarigu al viaj kungrupanoj ke la movado ĝenerala 
ne estu forgesata pro troaj lokaj interesoj aii monkolektoj por 
ne gravaj celoj. Jupli la politikaj kaj ekonomiaj cirkonstancoj 
la malfacileco vojaĝi kaj komerci disigas la naciojn, despli la 
esperantisto) ariĝu ĉirkau sia centro supernacia kaj neutrala.

Kiu povas, tiu bonvolu realigi kiel Membro-Subtenanto, 
Tiun jaron ni donos al ĉiuj Subtenantoj belan premion, kon
sistantan el jenaj libroj:

Historio de Esperanto, de A. Zakrzewski, 144 paĝa, tre doku
mentita kun 20 ilustrafoj.

Gineora, triakta lirika dramo de Edm. Privat.

Espe/anto kiel Helpa Lingvo Internacia. Raporto de la Ĝenerala 
Sekretariaro de la Ligo de Nacioj, akceptita de la 3° ĝene
rala kunveno. (En franca lingvo.)

Internacia Konferenco pri la instruo de Esperanto en lernejo. 

Resuma raporto. (En Esperanto.)

.'. La sama; en franca lingvo.
I  .  I  •  C A  11 t f  «  k  , ^  a  I  m *  I  ' I  .  ,  e** \  \  W  ' t  T  ^  I  tM ft  I» I *  % k i

Oficiala dokumentaro de la 6a Kongreso de VEA. (100 paĝa; 

enhavas biografion de H. Hodler).
%

Oficiala dokumentaro de la 7* kongreso de UEA, Praha 1921.

Okaze de elĉerpiĝo de ia libro la Centra Oficejo anstatauas 
per alia samvalora.

Personoj ne dezirantaj suprajn verkajojn povas ricevi po 
unu malnovan jarkolekton de «Esperanto" el la jaroj 1907, 
1908, 1909, 1910. '

~  ^  .  •  '  < ‘  ,  i *  S  " l i  1 V  r* i ’  '  *  A "  J i  r  ĵ  • » .  ' '  11  • « " '  •  ,» * ,  W  r  v *  T f  .  “  - s  '  * ;  *  «  ̂  - .  %  *■*'»•

jarlibro 1923. Estas nia forta deziro aperigi ĝin kiel eble 
plej frue. Korektoj, Sangoj kaj ĉio koncernantan tiun eldonajn 
oni bonvolu sendi baldau. Lasta-tago estas la

31. decembro 1922 

(por ekstereuropanoj 28. februaro 1923.)

Ni petas do nepre atenti tiujn datojn kaj subteni nin per 
precizaj klaraj informoj.

V  *  .* •  i  ‘. M *  , ,  ■ . . .  r > ' .  '  .  r  .  •

Interrilata adresaro, ree aperas en la jarlibro 1923, sub 
sama formo. Rajtas sin enskribi ĉiu membro, membro-abonanto, 
subtenanto kaj dumviva membro. Kondiĉoj: pago de la jara 
kotizo kaj alveno de la enpresota teksto sur folio ĝis 31. de
cembro, ekstereuropanoj 28. februaro 1923. La novembra 
numero de «Esperanto" enhavis specialan folion uzotan por la 
teksto de enskribo, kaj la Delegitoj ricevis aron da ili.

Garantia kapitalo.
Dua serio :

Frankoj

Antaua listo: 3000.— 
li. S-ro W. Chitty, Dover (Angl.)......................... . 300.—

Fr. 3300.—

Ni rememorigas ke ĉiu atesto de la dua serio kostas 300 Fr. 
svisa valoro. Oni povas ĝin pagi ĉu en unu sola fojo, ĉu en 
tri jaraj partoj po 100 frankoj. Ciu- akirinto de atesto de la 
garantia kapitalo farigas Dumviva-Membro de UEA, sekve be
zonas pagi nenion plu por la kotizo au la abono al la gazeto, 
kia ajn estos la prezoj. — La mendojn kaj pagojn oni bonvolu 
sendi al la Centra Oficejo de UEA.

Protesto. De la UEA Delegitaro en Paris ni ricevis 
formalan plendon kontraŭ la atakoj de «Sennacieca Revuo” 
pri UEA kaj kontraŭ Ia fakto, ke «Esperanto" enpresis nekro
logan pri S-ro Adam kiu efektive ne mortis sed nur Sangis 
sian nomon je Lanty, anoncante sian morton. Kiam la re
daktejo de «Esperanto" enpresis la nekrologan ĝi havis nenian
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kauzon dubi pri tiu novajo presita en «Sennacieca Revuo1*. 
Nur poste ĝi audis la veron. Sed post tiu ŝanĝo de nomo, 
ankau la spirito de S. R, Sa n ĝi ĝis kun la titolo kaj ĝia eldon
anto komencis ĉiel ataki UEA, prezentante ĝin kiel kontreŭ- 
laboristan organizejon. Kun la Delegitaro de Paris ni formale 
protestas kontraŭ tiaj asertoj. Granda parto de niaj anoj estas 
laboristoj kaj ĉiutage ricevas servojn de niaj sindonaj Delegitoj, 
kiuj ankau estas ofte laboristoj mem. En Helsinki la vic
prezidanto de UEA eĉ energie defendis Ia rajtojn de laboristoj. 
Nia Asocio nenioi konsentas fariĝi partia organizajo, ĉu mo- 
narĥista ĉu komunista; ĝi sin tenas lojale al siaj statutoj kaj 
formale rejetas instigojn au atakojn malindajn je la spirito de 
Zamenhof kiun ĝi intencas fidele sekvi.

Delegitoj. — Delegitoj estas elektitaj en jenaj lokoj:

Barrow-in-Furness (Anglio, Lane.). — D.: S-ro J. F. Yeomans, 
fervoja oficisto, 115, Oxford Street.

■

Brescia (Italio). — D.: S-ro Gaetano Facchi, terposedanto, 64, 
Corso Vittorio Emanuele.

Charton (Ĉinio, Manĝurio). — D.: S-ro Petr Pavlev, meteoro
logo, Meteorologia Stacio;

VD.: S-ro pastro Inocento Seriŝev, pedagogo, Novgorod, 
Chinese Post, poste restante.

Klosterneuburg (Aŭstrio) — D.: S-ro Anton Schauer, frizisto, 
Leopoldstrasse 7.

Linz a. D. (Austrio, OberOsterreich). — D.: S-ro Otto Stfiber, 
kontoristo, Humboldstr. 46.

Luck (Polio, Wolyn). — D.: S-ro Jozef Konderak, arbara 
oficisto, Zarzad Okzegowy Lasow, Penstwowyck..

Nagoya (Japanio). — D .: S-ro Yoshi H. Ishiguro, instruisto. 
P. O. Box 46.

Poprad (ĉefioslovakio, Spiŝske iupa). — D.: S-ro Bihari Gĉza 
J. Ferko, bankoficisto.

Suŝak (Jugoslavio, Kroatio). — D.: S-ro Josip Lipiĉ, auto- 
mobil-mekanikisto. c/o Hrvetin, Stromica 225, Trsot.

Tilburg (Nederlando, Noord-Brabant).— D.: S-ro frato Martinus 
van Zon, instruisto, Gasthuisstraat 68.

Tunbridge Wells (Anglio, Kent). — D.: S-ro Henry Holden, 
botfabrikisto, South View House, Rusthall.

Brno Ĉeĥoslovakio). — D.: S-ro Franz Podlouĉka, ŝtata oficisto, 
Porodnice.

Hamburg (Germanio). — VD.: F-ino Catharine Schwebe, in
struistino, Kathncrorf 16/1.

Mexico (Meksikio). — D.: S-ro Manuel C. Rodriguez, Apartado 
Postei 2482.

Varna (Bulgerio). — D.: S-ro Vasil Sim. Baĉvarov, komercisto, 
ui. 27 juli N. 56.

Le suprej elektoj feriĝes veloraj, se ĝis 30 tagoj post la 
nuna publikigo neniu membro protestas pro gravoj kaŭzoj. 
Intertempe le novej D. kej VD. egas provizore.

Adresŝanĝoj.

Bergen-op-Zoom (Nederlando, Noord-Brabent). — D. S-ro 
J. V. Hollemen, Helsterscheweg 29. L.

Denver (Usono). — D.: S-ro H. Levine, 3971. So. Broadway.

Karlsruhe (Germenio, Beden). — D.: S-ro Isreel Futren, 
Sofienstr. 12/11.

Topeka (Usono). — D.: S-ro J. H. Fazel, 723, Lincoln Street.

\ ŭster&s (Svedio, Vostmanland).'— D.: S-ro O. N-son Ihrborn. 
Utanbvgaten 14.

Victoria (Canada). — D. S-ino Alice Wicks, Room 6, Brown 
Block, 1116 Broad Street.

Provizore ne plu estas Delegitoj en jenaj lokoj:

j Arles (Francio); Autun (Francio); Badalona (Hispanio); Bĉziers 

| (Francio); Caranŝebeŝ (Rumanio); Grance-ooer-Sands (Anglio); 
Kajana (Finnlando); Michalooce (ĉefioslovakio); Muglinoo 
(Ĉeĥoslovakio); Peldjŭoesi (Finnlendo).

Servoj. Lau la regularo de UEA la membro kiu petas 
! servon de delegito devas komuniki sian membronumeron. Mal- 
grau tio membroj eu eĉ delegitoj uzas la servojn da niaj kun- 
laborantoj por personoj kiuj ne nur estas fremdaj al nia Asocio 
sed eĉ ne scias Esperanton. Ni juĝis interese komuniki ĉi sube 
kopion de letero de nia delegito en Rio de Janeiro pri tiu afero 
al germana delegito.

Estimata Samideano!

Mi bone ricevis vian leteron de la 30» de majo, kaj mi 
rapidos respondi ĝin, ne nur pro konsidero al Delegito de 
UEA, sed ankaŭ pro la enhavo de via skribejo.

ŝajnas al mi, ke mi ne pensas, kiel niaj samideanoj, 
kaj precipe kiel la membroj de UEA, kaj la neceso konigi 
mian penson fariĝas neprokrastebla.

La celo de via letero estas rekomendi el esperantisto 
kej Delegito de UEA en Rio de Janeiro, iun sinjoron, kiu 
tute ne estas esperantisto, nek membro de UEA.

Lau via letero, por ke iu homo petu kaj ricevu helpon 
de esperantisto, ne estas necese, ke li konu Esperenton, 
eĉ leŭnome. Mi opinias male. Se via opinio estas akcept
eble, tute ne estus necese multe da penadoj pro propagandi 
la lingvon de D-ro Zamenhof: sufiĉus, ke en ĉiu lando 
ekzistus nur unu esperantisto. Tiu ĉi estas la perato inter 
ĉiuj homoj. Alta celo! Nedube! sed mi ne konsentas 
kun vi.

Vi diras, ke Ia nomita sinjoro parolos france, angle 
kaj germane, ĉu vi pensis pri ni? Kiamaniere inter- 
konprenigi min? Mi parolas, au mi volas paroli, nur portu
gale au Esperante. Mi devas certigi vin, ke mi estas tiel 
konvinkite pri le utilo de Esperento, ke mi parolas la karan 
lingvon eĉ kun miaj semlenduloj. Ĉu vi nomos min fana
tikulo? Vi eraros, ĉar mi estas nur homo, kiu pritraktas 
la aferojn tre serioze.

Tre plezure mi akceptos viajn ordonojn, kiujn certe vi 
sendos konsiderante la intereson de Esperento kaj de UEA.

• Koran saluton de via

D-ro Nuno Baena 

Delegito de UEA.

Komuniko. Letero, sendita el Helsinki 13. VIII. n. j., sub- 
j skribita de S-roj E. Privat kaj H. Jakob, informis min, ke Ia 
VIII. Kongreso nomis min Honora Membro de U. E. A.

Kore dankonte Ia kongresanojn kaj alte taksante la faritan 
el mi honoron, mi sentos Io bezonon esprimi mion grendan 
ĝenon, devenenten de klero konscio, ke mi neniel meritas tiun 
honoron, kej ke ĝi trefis min, preterpasonte pli indojn kolegojn.

St. Szabunieoicz.

*

GenĜoe, 20" de novembro 1922.

H. Jakob,

Ĝenerala Sekretario de UEA.
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Esperantista Literatura Asocio

Decembra r aporio.

N ia d iligen ta  kolegaro 

En la b o ro  paca  ne lacigos

N om aro  de Ia m em bro ).

Honora prezidanto: S-ro prof. Th, Cart.
Prezidantino: S-ino m. Nanke!. Sekretariino: F-ino J. Z&chepank.

Adam», WUIlani G., S-ro, 1742. W«*t 62 d. Str. Scattle, Wa*h»ngton (U. S. A.) 
Anti po v, Nikolao, S-ro, Ha mman-LU* T miesi* *Miramare- (Afriko)

lidthi. Ju llo, S-ro, RottenbilJerstr. 66, Budapest (Hungar.)
Han, Altidar, S-ro. latvan ut. 28, Budapest (Hungan) 
liti kei k, A. G,, S-ro, Haarlem (Nederlando)
Balkaroj, Panio, S-fo, Budapest VI, Hajo» u. 15 II (Hungar.)
Ba ri he I in en*, Korbe r t, S-ro, Immermannstr. 26, Dtfsseldorf (Germ.)
Bastoni, ^ S-ino, Hue Chabot-Charny, Dijon (Franc.)
Beck, Rentf, S-ro, Aileen de Meilhan, Marseille (Franc.)
Bertflt, Laurent, S-ro. Avenue St. Salta 43, B*zkn (Hernii, Franc.)
Bisi aglia, M., S-ro, Rango-Bleggio (Tirol)
Blittzfcv, S-ro, Mikala*ka 12. Praha (Ccĥosl.)
Blaine, Margaret, S-ino, 3 LynetU Avenue Claphan-Common, London.
Bonnevle, H., S-ro, Bergliensgate II, Christiana (Norveg.)
Borret, Mathilde, F-ino, 21, Prios Hendrikslr., Haag,
Buecker, Ida, F-ino. Ruhlaerstr. 15-16, Schmargendorl-Berlin.
Btienemann, Oskar, S-ro. Alsterkrug-Chaussle 586, Hamburg-Fuhlshuettel. 
Bulthuls, S-ro, Daguerrestr. 84, Haag.
BukuUH, Gustave, S-ro D-ro, Sluma (Insulo Malta).
Butln, Max, S-ro, Kronprinzenstr. 33, Godesherg am Rhein (German.)

( ames< asse, J., S-ro, rue Douai 39*55, Paris.
Camuffo, Armando, S-ro, FI. G. B. Vico 9 H, Triasi.
( ari. Tli* S-ro proi., 12 rue Souffiot, Paris.
Ca u moni, A., S-ro, Friedensgasse 37, Base! (Svi».)
Christaller, Paul, S-ro proi., Neue W«insitigo 61, Stuttgart (German.)

• Cernohvostov, G., S-ro, Vilao Walhelm, Alberta (Finnlando).
Colllson, E. G., S-ro, Melton-Mowbray (Angl.)

DfllmflU, Delli, S-ro, 151 Bahia Blanca, prov. de Buenos-Ayrei» (Argentino). 
Dean*, Affnt*. F-ino, 22O Bruntefield-Place, Edinburgh (Skotlando).
Detkln, Georgo, S-ro, str. Mjasnickaja 21, Moskvo.
Dezulian, Cesaro, S-ro, Predazzo, Trentino (Ital.)

t  fevro!, M. J,, S-ro, Avenue du Comte Vert. 8, Chambery (Franc.)

Faber, Hilbert, S-ro, Ztfei fa lle re  28, Stolberg (Rheinl., German.) 
r ede r, S-ro, Andrlfttr. 41. Chemnttz (German.) 
relhke, Edltk, S-ro, ui. Potencita II, Bydgoszcz (Poi.) 
rlfter, Andreo, S-ro D-ro, Gribojedovstr. 25, Tiiii*-(Georgio) 
r mureno, Johanino, F-ino, Cours Joseph Thicrry 43, Marseille, 
rrank, Ernai, S-ro, Am llarzberg, Moelln i. Lauenburg (German.)
Ifranta, 5% S-ro, 21, Hue Allain Chartier, Paris.
Frlcke, UTI hei ni, S-ro, 131, Duesternstr., Bromon (German.) 
ruerth, ( arniI la. S-ino, Carlowitz*lr. 28. Dresden (German.)
Funkcii» L., S-ro, Horinsrnarkt 7a. Holden* (German.)

Gle»ftwetn, Alaka., S-ro D-ro, Sztentkyraly»-ut. 2s. Budapest.

0 «rH«1nnHf e ST,,r« •,.°!and,flJ ,anko pwr ,a m*diteranea maro, K o nstantino» lo. 
Gordon, Oto, S-ro, 81 Uddlard Str. Hawthorn, Victoria (Austral.)
Gottgetreu, Paul, S-ro, Sallstr. to»), Hannover (German.)
Cube, ludvvig, S-ro. Fregestr. 26, Berlin-Friedenau.

Hanan, Job., S-ro D-ro, Morilzstr. 12, Wiesbaden (German.)
^ “*no' NicoMstr. 18, Dresdon-A. (German.)

• It i t 4v* eitmeritz (Ceĥoslovak.)
Mil. r  5I'. ^oodbind Rd. Northfield, Birmingham (Angl.)

Honlov, Nikolao, S-ro, Bantue Adriatigue, Zagreb (Jugoslava

Friedrich VVIlhelm, S-ro, Brunnengasse 69, Wien 16. 
iMbruecker, I. R. G„ S-ro, Bevemingkstr. IO, Haag.
Jahn, Friedrich,> S*ro, Roemeraj. IO, Godesberg a. Rh. (German.) 
jamis, Kaetlte, F-ino, Infanleriestr. 2. Braun*chweig (German.)
Jung, Teo, S-ro, Schulstr. 3, Horrem-Kttln (German. |
Jon k er, August, S-ro, Hohestr. 26. Kttln |German.l

KHngi>r, Hana. S-ro, Kirchgasse 463, Tetschen (Ceĥoslovak.)
J  I*’ Hans, S-ro, Ringeisenstr. 8, MUnchen |German.| 
u t rahiird. S-ro, Johannispl. 3, Leipzig (German.)
Kornleld, Salo, S-ro, Jaslo (Pol.| ^  M  1
Kress, Paula, S-ino, Vorst.-Graben 40, Danzig.

« t e u *n nn ' S ' ro' w 'n‘i,rKArtenstr. *>, Dresden (German.)
Kuchn, .Inno, F-ino, Frankenstr. fi, Dresden-A. |German.I
Hucsler, Margarete, F-ino, Halberstaedterstr. I2»>. MaCdeburK (German.)

jlp p in ann , Ualter. S-ro, Tauchaerstr. IO, Leipzig (German.)
I.oewe. Kona, F-ino. Dresden-Kadeheul, Albertaj. 7 (German.) 
io y . h . J., S-ro, Kronadi. Oherlranken (German.)
I.ullerolh, Asca n. S-ro D-ro. K aisero . 12, Breslau (German.)
I.U) Ken. H. A., S-ro. 23, Arcadion Gardena Wood Green, London.

M alem is, J., S-ro. Ukmergiipl. 45, Kaunas ll.ilov.|
«ndlenBr, Hermann, parohestro, Ganstadt te BamhcrC |Gcrman.|
Major, Joselo, S-ro, Remetextr. 3(>, Budapest.

iSl??.11, S' fc k" i Hruno Mnske' S-ro, Str. Fr*emystowa 20a, Porna»! (Pol.( 
M l ,/! . v- "■ }>mel,u K'v* >8' Knunas |Litov.
Mexln, Aleksandra. S-ino. PI. a a p a r t e  7. Geni ve.
«m o r , C„ S-ro. Trwkow.tr. 32, M am bua (German.)

Noli, Margarete, F-ino, Kopenhagon |Dan.)

O lata, Konrad. S-ro, RBdberK*KaUin 2262H. Helsinki (Finnlando)

Madtlcld, W. W., S-ro, 2 Dawlish Villa Lo»cr. Oldlield Park Bath (Anifl.)
Hariso». S-ro. «» Kue de Brice, Nantv (Fran*-.)
Pav ov^a. Paulino, F-ino, ui. Petra Vclikeho *J, Tillis (GeorRio)

ofi i # u ?• i ,S :in"- 33 Ku‘- Chabo' Cham ). Dijon H-ram!)
Hillatn, rrtedrlch. S-ro, Sommerburgstr. 38, Essen-Kuhr (German.)
Prenite!, I-., S-ro, KordcckVego I. Bvduosicj; (Poi.]
Pu lv .rs , Charlotte. F-ino. Dornacherstr. 154. Base! JSvis.|

Kaci de Koevesd, Bela, S-ro. Fehervari ut. 21. Budapest.

i S‘r°' ^ • r? iova,,r‘n° Tomin hr,r*4 U- 2• St* S  Genova (Ital.)
u I  S ‘r°  pr*?!- ?~r° ' K*wrncn^ -  32. Kamon/. Sa. (German.)

' ° * ’ S ' ro Prodirektoro, WolKastcrstr. 38, Greifswald (German.)

Robbie, James, S-ro. 42 Strathearn Rd.. Edinburgh (Skotlandoj 
I Rohlsen, Helmulh, S-ro, Alte Promenade 6, Halle, Saale i German.|

Rosen, Charles, S-ro, La Chaux de Fond. Pare 107 Bis (Svis.f:

i Sabado!!, Alloiiso, S-ro, Diputacion 280, Barcelona (Hispan.)
Scheerpeltz, Ella, F'-ino, Wall-Meseritsch (Cefioslov.J 
Schenkel, Jacob, S-ro, Karista I, Friedrichsthal (Saarj 

I Schroeder, Johann, S-ro, Volksgasse S, Wien.
Sennacieca Revuo (Lanty), 24 Boulevard Beaumarchais, Paris XI. 

i f  Schulz, Stefano, S-ro, Sibrik- u. Kassa.
Seppik, Henriko,-S-ro. Tallinn, Mancii 7-12 (Eston.) 91^
Simmank, Frida, F-ino, adr. S-ro Keller, Fritzschestr. 6, Leipzig-Gohlis (German.} 
Sm ith. Adalbert S-ro, Lavich v. Pabstskr. 107, Arnhem |Nederlando]
Sanovich, Ph. GodpraLser, S-ro, Konstantinopel.
Stamaliadis, D-ro, Pĉra-Tepe-Bachi 59, Konstantinopel.
Steding, H., S-ro, Bremen-Hom (German.!
Suendermann, Bruno, S-ro, Schmelze 207, Bodenbach (Ceĥoslovak.)
Saplro, J., S-ro, Winschild u. Langelott, Lipova 33, Bialyskjck (Poi.(
Sa ra po v, Anna, F-ino, Moskvo. -
^Idlovskaja, Marla, F-ino, Dimitrov, Mosk. Gub. Siev. ui. d. Sobolev (Ruslandoj. 
Suplchova, Julie, F-ino, Mala Stepanska 6 n, Praha (Ceĥoslovak.]
Schwariz, Teodoro, S-ro D-ro, Andrassy ut 81, Budapest. ^ .

Taubmann, J., S-ro. Haida (Bobeni.]
Trarbach, Paul, S-ro, Felsenstr. 27, Elberfold (German.]
Tuschinskl, K lara, F-ino, Vorst. Graben 4-5, Danzig.

Unger, R., S-ro, Neefestr. 36, Chemnitz (German.)

bardon , J. M., S-ro, 28 St. Andrew Square, Edinburgh (Skotlando).
VVendel), Lehmann, S-ro, 615 La Salle Building, Minneopolis (U. S. A.)
Wiesenleld, Eduard, S-ro, Biala 3, Varsovio (Poi.)
Wleczorek, Klemen», S-ro, Vlrchowstr. 14, Beuthen (O.-S.j 
Wuester, Eugfen, S-ro, Berlinerstr. 23, Charlottcnburg (German.)
Wuensch, J., S-ro, Bruecltenstr. I I , Karlsbad (Bohem.)

Zlesfler, Gustav, S-ro, dumviva membro, Steinheilstr. IO, Miinchen (German.) 
Zlermann, Jan, S-ro, Amsterdamsche Str. 53, Scheveningen (Nederlando). 
Zschepank, Johanna, F-ino, Paul-Gerhardt-Str. 22, Dresden (German.)
Zvvach, Franz, S-ro. F>zherzog Karlpl. 19, Wien.

a ■ ,  te *  * A te ^  te J te V a  . * . L „  V . *. < J  . . .  .4 | •  T ’  _ ^

Marte Hankel, Dresden, Nicolaistr. 18.

Antaŭkongresoj.

Jam en novembro, do IO monatoj antau la XV* Internacia 
Kongreso en Niirnberg, du urboj jam informis ke ili organizos 
«antaukongreson“!

Kiel ni jam diris okaze de la XIV«- antau- kaj postkongresoj 
precipe tro multnombraj, kiel estis la kazo pasintan jaron, di
vidas la fortojn, elspezigas monon al la kongresanoj kaj precipe 
malkoncentrigas iliajn ideojn al la vera celo de ilia vojado: 
la Internacia Kongreso.

Simpla kunveno en lokoj kie vojaĝantoj estas kvazau dev
igataj halti dum ilia vojaĝo tute estas rekomendinda sed ne 
organizo de kvazau konkurencaj kongresoj lacigaj (paroladoj, 
dancadoj, trarigardo de urboj). Kelkaj el ili estis organizitaj 
kun videbla celo de valuta mongajno per la enkasigitaj altaj 
kotizafoj.

Ni do ree atentigas la grupojn ne doni okazon al ia sam
ideanoj sin distri de ilia vojaĝa celo: Nŭrnberg. Tie ni devas 
esti multnombraj, freŝaj, la poŝoj ankoraŭ diketaj por ke granda 
vigleco kaj entuziasmo igu la XV«" unu el la plej vivantaj kaj 
sukcesaj el niaj kongresoj.

Oni proponas.

Lernolibroj.
Ni eltranĉas tiun ĉi deziron el interesa letero 

de S-ro Karl Wagner el Sibin (Hermanstadt) Rumanio.

"Estus bone, se ĉiuj esperantaj lernolibroj en sia unua parto 
donus klarigon pri la esenco de nia lingvo, detale kaj per trafaj 
ekzemploj pruvante, ke la vortaro, la gramatikaj formoj kaj 
reguloj malgrau ilia unue stranga impreso, malgrau ilia Sajne 
troa simpleco, plej bone solvis la malfacilan problemon de I' 
helpa mondlingvo. Krom tio ĉiu lernolibro per dikaj literoj 
atentigu sian lernanton: Ne kredu ke vi havos juĝon pri nia 
lingvo, trafoliinte min kaj ne serioze studinte, ne volu kritiki 
la taugecon au netaugecon de Esperanto, antau ekkoni ĝian 
originalan kaj tradukitan literaturon, kies perfekteco, riĉeco kaj 
beleco per nura lernolibro ne estas pruveblaj. Tial antau 
kritiki studu konscience la kritikotan lingvon au silentu pri 
afero, kies esencon kompreni vi ne penadis/
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Esperantista Parolejo.

Oni laudas!
Ni presigas en ĉi tiu senpaga rubriko dankojn nur pri gravaj 

servoj plenumitaj de delegitoj.

S-ro Otto Ginz, VD en Praha (ĉeĥoslovakio) dankas S-ron 
Tamm en NOmme (Estonio) pro la kelkjara perado de kore
sponda} oj al Ruslando.

S-ro Boris Lebidinski, Del. en Cernauti, Rumanio, espri
mas sian sinceran dankon al S-ro R. Hromada, komitatano de 
UEA en Praha, pro la perado de korespondado kun Ruslando.

S-ro J. H. Taylor el Burnley, Anglujo, dankas ĉiujn deleg
itojn kaj gesamideanojn kiuj helpis lin au gastigis lin dum lia 
vojago tra Germanujo kaj ĉeĥoslovakujo. Pro la grandnombr
eco li ne povas citi ĉiujn nomojn; sed li speciale dankas lian 
amikon S-ro W. Heinze kaj S-inon H. Voigt, kiuj lin gastigis 
dum ok semajnoj' en Radebeul. Ankau li dankas liajn his- j 
panajn amikojn por similaj servoj (aritaj la pasintan jaron dum 
lia restado en Hispanujo.

S a k o
Gvidanto: Fr. Hdjek. Praha-Nusle, Pfemvslovo n*bh3%. ĉeĥosl.

Cion kio koncernas Sakon, sendu senpere al la gvidanlo.

Problemo N-ro 50.
D-ro E. Palko ska.
(Op le Hoogte 1916.)

Problemo N-ro 51.
R. Svoboda. Praha.

(Originalo.)
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Esperantista Vivo.

Edzigoj. — S-ro Stefano Pedrazzini en Arizpe, Sonora, 
Meksiko, kun F-ino Delfina Sotomajor. |

S-ro Josef Kunert, delegito en Troppaŭ, kun F-ino Mizzi 
Kromer.

S-ro Georgo Deŝkin, poeto esperanta en Moskva, kun F-ino 
Mario Jakovleva.

S-ro Jozef Konderak, delegito en Luck, Polio, kun F-ino
Nadzieja Kozerenko-Romanovska.

Blanko matas per la 2-a movo

Problemo N-ro 52.
H. T. Bailey, London.

(Originalo).

a b e d e I g h

Sinmatigo per la 3-a movo. 

Ludpozicio N-ro 3,
cl la ludo okazinta tkn London 1994.

Nigro: amatoro, 

a b c d e f g h
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Niaj Mortintoj.

Kun bedauro ni ricevis informon pri la morto de jenaj sam
ideanoj. AI iliaj familioj ni sendas la esprimon de niaj respekt
plenaj kondolencoj.

S-ro jacinto Beltran, inĝeniero, delegito en Mexiko, 
mortis la 25™ de septembro preskaŭ subite. Dum kelkaj jaroj 
li reprezentis nian Asocion kaj multe klopodis por konigi Es
peranton en lia urbo.

S-ro Boudret, eks-profesoro de Ia Pariza Liceo Jeanson- 
de-Sailly. Li gvidis kelkajn kursojn de Esperanto en Paris. 
Li subite mortis en julio en Norda Francio kie li libertempis.

S-ro Francois Dejussieu, membro N-ro 5548, delegito dum 
multaj jaroj en Autun. Li estis 72-jara.

S-ro Rozanov, fervora propagandisto en Barnaul (Siberio) 
malsaniĝis je tifo. En delira stato li neatentite sin Jetis el la 
dua etago de la hospitalo kaj mortis. I. S.

S-ro Bronislaw Szczepankiewicz, membro N-ro 16627, 
honora membro kaj estinta prezidanto de Pola Esperantista 
Societo, mortis la 31an de oktobro. Li fondis kaj prezidis dum 
pluraj jaroj la grupon „Lumo“ en Kalisz. Li estis pli ol 80-jara 
kaj restis ĝis lia morto fervora batalanto por Esperanto.

S-ro Salo Sackur el Breslau, longjara ano de UEA, mortis 
88-jara. Li lernis Esperanton estante 73-jara kaj dum multaj 
jaroj vigle ĝin propagandis, ĉiam aminda li neniam preterlasis 
okazon agi por la afero kun vigleco de 30-jarulo. Post la 
morto de liaj junaj gefiloj li komencis maljunigi, ĉiu, kiu lin 
konis, lin amis kaj funebras pri lia morto. S. F.

a b c d e f g h

a) Blanko matas per la
2-a movo.

b) Sinmatigo de Blanko per
Ia 2-a movo.

c) Nigro matas per la
2-a movo.

d) Sinmatigo de Nigro per
la 2-a movo.

a b c d e f g h

Blanko: J. W. Trenchard.

Blanko anoncas maton per 
la kvara movo jene:

1. g2 — g3-f R h4 — h3

2. Td5 — h5-|-K g6XH5

3. Kf 7 — c4 laŭvole

4. Ke 4—f I mato.

En la simbola problemo n-ro 52 estas la figuroj tiel arang
itaj, ke ili vidigas la literojn L. I. (Lingvo Internacia).

Solvoj de la problemoj:

I. K c 2 — h 7, g 7 — g 6, 2. De 3 — d 4 ktp.

1. T a I — a 4, h 5 —
Rh7 —

- f 8, K c I —

N-ro 46: 

N-ro 47: h4,

N-ro 48: I. T d 8

N-ro 49: a) I. Dg2

b) 1. Te4

ĉ h l -  g3,
lauvoie,

2. Ta 4 X  h4 „
h8, 2. RI 7 — g6 „

b2, 2. d 2 — d4-f-ktp. 
Kci X d 2, 2. T e 2 X e3-f-„ 
ĉ h l  — f 2, 2. Ĉb4 — d3 -f „

2. ĉa 5 — c4 + „
2. De7 — d 6 -f- . 

g4, K h5 X g4, 2. T e 4 — e 8 mato.
D f i  — f 5, 2. D g 4 X f 5 „ 

e8, Kh5 X e8, 2. Dg2 — c6-fktp.
c) I. Td 3 X d4, Te 4 X d4, 2. ĉ  d i — b2 mato.
d) 1. T d 3 X d 4, Te 4 X d4, 2. D f I -  c4-f ktp.

Alvenis gustaj solvoj de la problemoj:

42, 43, 44, 45 Th. Ra» I inso n, Liverpool (Angl.); H. Sentis, 
St. Jean de Maurienne (Franc); W. Erb, Itingen (Germ.); 
M. Esteban, Madrid (Hisp.); 42, 44. 45 V. Svirchevski, Le Kei 
(Tunis, Afriko); 42, 43, 45 S. Franz, Paris; 43,45 A. Carles, 
Beziers (Franc.); 47 BartoS, ĉdnsk^, Ginz, Poldĉek, Praha (ĉeĥ.)
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R E K L A M O
Joensuu. 
Joe us uu. 
joensuu. 
joensuu. 
Joensuu.

Nur anoncoj kun 94mlempa pago « U i  notataj. Ni akceptas U anoncojn lati 
ta disponebla foko kaj tue povan garantii la aperon en difinita numero. Ni ne senda» 
provnumeron kaj rekomenda* al la anoncantoj aboni nian gazeton, Ni ne akcepta»
respondecon pri ia «ekvoj de anoncoj.

TAU I FO.
Oficialaj prezoj en svisaj frankoj.

K o re s p o n d a d o : Unu enskribo (la adreso kaj ne pli ol 5 vorloj) Fr. av. 0.75. — 
For tiu plia linio ( - - IO vortoj) Fr. sv. 0.50. i

P e to j k a j P ro p o n o j. — In te r n a c ia  K o m e rc o : Unu linio ( ~ IO vortoj) Fr.
sv. 0.50.

G r a n d a j a n o n c o ) ;  Unu kolono-largeco: Fr. sv. 2.00 po centimetro da alteco-

Naciaj prezoj por la 3 kategorioj.
Aŭstrio: Kr. 2000, 2000, 10000. lit ig io : F r. 1.50, I .- , i .- .  Britio: S.-ife,-t* 

I t». Bulgario: L. IO, 8, 40. ĉeĥoslovakio-. Kr. 2.50. 2.—, 7.50. Danio: Kr. 0.75.
0.50, 2. • . Estonio: Mk. 15, 15, 40. F innlando: Mk. 5, 4, 12. Francio: Fr. 1.50, 
i i . Germanio. Mk. 100, 100. 400. Hispanio 1\s. I. 0.75,2.50. Hungario 
Kr. 75. M>, 250. Jugoslavio: D. 4, 3. 15. Ila lio : L. 2, 2, 6. Latvio: Rub. IO, IO, 20. 
Litovio: I li 0.50. n/,O* . Nederlando: O. O I. . Norvegio: Kr. 0.8<h

d i Mk. 30* o, i (kio. Portugalio l i .  i.50, 5 Rumanio. 
L* 8, 6, 25. Ruslando: Iau tarifo por Germanio. Svedio: Kr. 0.60, 0.40, 1.50. 
Svislando: vidu oficialajn presojn. Usono kaj Kanado: D. 0.15, 0.10, 0.40.

F-ino Anna Noasiainen, PI, L k. ĉ. L 
F-ino Helmi P&8kktfnen, PI, L  k. ĉ. I.
F-ino Maija Purmonen, PI, L k. ĉ. I.
S-ro Ukko Reinikainen. PI, L k. Ĉ. I.
S-ro Toivo Roivas, Kirkkok. 14, PI, L k .ĉ . t

Francio.

KORESPONDADO.
MALLONGIGOJ: L letero. PK 
ilustritaj. PM postmarkoj. bf l  

k. ĉ. I. kun ĉiuj landoj. Fsp-aĵo

poŝtkarto. PI poŝtkarto) 
poŝtmarkoj sur bildflanko. 
Esper an ta jo.

A lentigo!

La personoj anoncantaj havas la moralan devon respondi almenaŭ unafoje 
al I a n* wi(oj petoj, klarigante ĉu ili deziras ai) ne deliris daurigi la korespondadon. 
Kiu ne respondas peton konforman al sio anonco, tiu malutilas al la internacie 
korespondado per Esperanto. - ___

Aŭstrio.

VValdhofen a. d. I  hajra. — S-ino Th. Jindra, Niedertal, PM, sendifektaj, bonaj, neitaj 
k. r. I. kroni Hong., Celi., Polio, Germ., Finni., Francio. Sigeli, rekometuli.

Wlen VI, — S-ro Feli* MHrzendorfer, Gumpendorferstr. 39, PM k .ĉ .l.

Britio.
London. - S-ro Wilfred L. Nevrton. IO I, Coldersha* Rd., We*t Ealing W. 13., PI, 

L, precipe kun fraulinoj.
New Markinta (Esse*). — S-ro H. A. Baldock, IO, Fairero** Avenue» kun lernantoj 

en Centra-Eŭropo, Rusio, Siberio, Italio, L, Pi.

Bulgario.
Sa vlla vo. — S-ro Uanto !>ekov, gimnaziano (y resi ak), L, PK (kun abstinencula) 

kaj vegetarana) societo) ('iulandaj, kun lektoroj kaj ĉiulandaj gesamideanoj.
Sev Mevo. — S-ro Con ju Kr. Todorov, gimnaziano, ui. ..Slaroplaninska* No. 84, L,

p k , p i k.c. i.
Sev I ievo. — S-ro Ivan R. Venkov, gimnaziano, ui. «Staroplaninska** 89, L. PK, PI k.C. I. 
Sevilevo. S-ro Kostadin G. } ov, telegrafisto, PI, mono, kun gesamideanoj 
Sevllevo. — I).: Doto T. S tane v, abalija -t? tajloro de tiuspecaj bulgaraj, turkaj, 

macedonaj kaj albanaj naciaj vestoj, deziras korespondadi kun Ĉiulandaj gemeti- 
istoj pri la metiistaj movadoj.

Varna. S-ro Ivan lodon»*, 24-iara tranlo. Bataj ui. 2H. PI. L. PM.

ĉeĥoslovakio.
t .  Bud*|ovicc. S-ro Mizera TomAŝ, Senatano vei IS, L. PI. PM k .ĉ . l .
Brilx. — S-ro Keller Josel, TepHUerstr. 37, L, PL PM k. Ĉ. I.
Moravony. — S-ro inft. L. Berger, interŝanĝas PI, PM, Esp-a)oin, kolektas adresojn. 
Nov) Bydiov. S ru Ani* Praidk. Uus»-. IS  PM.

Pisek. — S-ro Jan Hutlar, stud., nadraini 387. PM, PI, bfl, esp-a)oj, papermono. I

Poprad—Velka, Slovakio. — Ges-oj Eichmttller, Elizabetstr. I., L. (pri naciaj mand
atoj ka) kuiratoj), f

V lnohrady.*-* S-ro Eduard Karaus, 1007, Rejskova 7, PL PM Ĉiam tuj respondas,

Praha — Kr. Vlnohrady. — S-ro Jaroslav Franck, bankoficisto, Tfvhziskdho ui. 8. 
Nur PM kun seriozaj filatelistoj. (L, PL bil.)

IhHfth**'Nuste. — S-ro Ant. Barto j J aromi rova t>2. pri komerco, L, PK, esp.-glumarkoj* 

ZtlernA Ruda t. — S-ro Karel Krĉa, PM k. ĉ. I. j

Estonio.
Haapsalu. S-ro Job. Tamverk ne plu kolektas PI, PM.

Narva. S-ro Viki. Mander, 7es Peetri t, 12. PM kun neeuropanoj, papermonon k. Ĉ. I.

Taliton. — S-ro Heinrich Laos, Sttfirensi t8n. 7-17. PI, PM k. Ĉ. I. (escepte Germ. 
Polio, h rencio, Coheslj, prefere kun Litovio, Latvio, JugosU Rusio, Sendoj de 
pli ol 300 gmk. Lau kai. *Michet“. Ne sendas unue.

Kakvere. -  S-ro Eduard Ney, Lai Uta. 27. PI, bil k .ĉ .l.

Paris. — S-ro F. Brienne, IO, rue de Belzunce, PI, PM k. Ĉ. L
Sarlat (Dordogne). — S-ro Abel Prieur, esplora jugisto, avenue Thiers, L (kun ne

francaj juristoj). /•

■ . •v'V: Germanio/ I-'V

Plauen L Vogli. — S-ro Fritz Lehmann, policano, 12. Hu., Neŭndorferstr. 175. 
PI, L, PM. ‘ • > ‘ :':5V

Regensburg. — S-ro Ew. H. Mlihleisen, Stadtsparkasse, PI, bfl, L, esp-ajoj k* £. L
Wurgwltz-Dresden. — S-ro U. Wolf, komercisto, 5, P, P i, L, PM, monerojn, mon

biletojn kun eksterlando.

Hispanio.

Gerona. — F-ino Luisa Bargas, instruistino, Escolas Pian 2, L, PI nur kun seriozuloj

Hungario.
Budapest. - D-ro KArolv Hegediis, VI. Ankerktfz, PM k. C. L
Debreczen. — F-ino Ella Ruttkav. Piac 71 II em., PI, L.
Gyflngyfts. — S-ro Hideghi Bela, N-ro 1808, PM (rekomendu, sendu unue).
I jpest. — S-ro Francisko Keder, Ny*r u. 73, PI, bil, PM, L k. C. I. kun seriozuloj.
Szombathe!y. — S-ro Eugĉno Tttrtfk, templojn tĉr 5, PI, sporto, fo tog ra fa j, paper

mono, G. M.
Szombatheiy. — S-ro Francisko Kor£nyi, Kfirmendi ut. *38, L, PL gaz., skolta 

movado, propagandiloj.

Italio.

Firenze. — S-ro /Illongo Cappellis, Via S. Lucia <>, PI, bfl, PM.

Roma H. — S-ro Giovanni Bochicchio, via del Mascherino 9a PI, bfl, L, revuoj, 
libroj (ne PM!) kun Turkio, Brito, Grekio, Ekstereiiropo. Sendus ion ajn sam
valoran al personoj pretaj pagi mendojn en Usono kaj japanio.

Nederlando.
Amsterda!». — S-ro N. A. Zii ver, P. O. B. 1055, PM, helpmono (malakceptas ba

gatelojn).
Venio. — S-ro Pierre Pijpers, PM.

Pollando.
Bialystok. — S-ro S. Ripp, Fabryczna 5, interlandan, vendas PM, papermonon.

Rzesztivv. F-ino Ada Freiindlichriwna, Zamkowa 4, artaj PI- bfl k. t . I. k 
Centra Europo.

Ruslando.

Astrahan. — S-ro Aleksej Nikolaeviĉ jakiŝin, 4 uĉ, Ogorodnaja 8, PM, PI, L, bfl. 
gaz., papermono. ;

Astrahan. — S-ro Johan Paramouov, 6 uĉ. 4 a admiralteiskaja 9, PI, L, PM, esp.- 
gaz., literaturajoj k .ĉ .l.

A stralan . — S-ro G. Artemjev, Arm janski j most l l i ,  k. ĉ. I., L, ĉiuteme, PM, PL 
portretojn de gesamideanoj, esp. gaz„ libroj, esp-ajoj. Deziregas ricevi komercajn 
informojn, prospektojn, katalogojn por komerca informejo. Interfcanĉadon preferas 
nur seriozan kaj propagandan. Unue ne sendas.

Svedlando.

Malmti. — S-ro Shire Cnm(jvist. Claesgatan 12 I, PI, PM k. i. I.

Svislando.

Lugano. — S-ro /\loysio Cappello, Dir. de la Jurista Societo nLa Difesa4*, via Ma- 
ghetti 2, PI, PK, PM, esp.-ajoj kaj fo tog ra fa j (sportoj, belartoj, pejzago* ktp.).

Buenos-Aircs (Argentino). 
PM rekomendite.

Ameriko.

S-ro Jose Catala, Calle Uriarte 485 Talleres F. C. S..

*

I

Joensuu.
Joensuu.
Joensuu.
loonsuu.
joensuu.
joensuu.
Joensuu.

Finnlando.

F-ino Kvllikki Reinikainen. PL L k .ĉ . I.
F-ino Sally Hokko, PL L k. Ĉ. I.
F-ino Raija Nieminen. Kirkkok. IS, PI, L k. ĉ. I. 
F-ino Alina Hakkarainen. PL L k. ĉ. I.
F-ino Helga E isenberg, PI, L k. e. t.
F-ino Maria HHllstrttm, Pl, L k. fei»
F-ino Siiri Veistola, PI, L k, ĉ. U

Buenos-Aire» (Argentino). — S-ro Juan Navarro, Calle S. Martin 485 Talleres F. C. S. 
PM rekomendite.

Aŭstralazio.
Semarang (java). — S-ro Liem Tjong Hie, juna studento, Kranggan Wetan 19 21, 

k. ĉ. I. gejunuloj L. PI. PM, tutajoj kaj parolatoj.

Azio.
Kioto (Japanio). — S-ro Kiiĉi Sinoda, Kitaŝirakaua, PM, PI.
Kioto (Japanio). — S-ro lakeo Karakalla, Dai - 3 - kotogakko, PI, PM, esp-ajoj 

m onon  k. ĉ. I.
Talhoku (Japanio). — F-ino K. Jamaguchi, 89 Os - mija - cho, L, PI.,

Talhoku (japanio). — S-ro Ryozo Takabashi, 13 Hokumon - cho, PM.

Tathoku (Japanio). — S-ro Ko - Techu, 32-2 chome, Shinkicho, PM, PI.

Taihoku (japanio). — S-ro K. Takegami, 22, Iomon-cho (nur kun scienculoj pri 
parazitaj vermoj).

•  ,  '  1 — »  •  '  ’ I /  , * ' • ' » *  '  V - ‘  I .  * .  i  V *  ■ •  >  .  *  *« I •  fy »“  t’  i » *  \ '  t

JU N U LA  KORESPON DADO
Por ĈI tiu rubriko rezervata al junuloj maksimume 17-jaraj oni bonvolu indiki

la agojn.

Kostelec n. cer. tesy (Ceĥosl.). — Gelernantoj 14-15 jaraj k. ĉ. I. Skribu unue al 
B. Ludvik. f. instr.

Praha-^iikov Ceĥosl.). — F-ino Ŝt$pa B.1lkov^, ui. Jakoubkova IO (por 3b lernant
inoj, 12-14 jaraj). ■ ■ -

\Vurgwitz-Dresden (Germanujo). — S-ro Krumbiegel, instruisto kaj 40 infanaj, 
12— 15-jaraj, PI, L, PM kun eksterlando.



PETOJ K R J PROPON OJ Berlin. — Ciuj komisioj estas m p f t e prilaborataj de F-ino Martha Rabe, Bande! 
strasse 45 P. A. 21.

LeiPZIG-A FOIROLa generala intemacia Foiro  ̂ de* Gcrmanujo
La unua kaj plej (granda Toiro de In mondo • 

Sanie ibrava por izolantoj kaj por aktantoj

Generala Specimenfoiro kun "Foiroj 
por Tekniko kaj Konstrufako

‘'Printempa 'Foiro 1925 de la 4a  ĝis ioa de marto 
AutunoTineo 1923 de la 26a  de augusto

INTERN/1CIH  K O M ERCO i  donas Uaj alirojn akceptas la Foirofrejo 
porla Specimenfoiroj en Leipzig:
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BRIKOJ 3

Muroj

fabrikataj sur la konstruejo. Sparoj je 
kostoj de transportado, sala jrok. tempo. 
^  Nenia bezono de karbo.

Oni postulu oferto jo pri AMBI - Formoj 
Wm  k»j ilustr. de finitaj rtMBI - konstruoj

I  AM B I - M a s i v o  A
Elprovita dum - 

12 jaroj

/IMBI-brikoj premataj «n AMBMormoj.

AMBI-Werke, Abt.n z.4 o. Berlin
Friedrich- Ecke Leipzlgcrstrasse.

Unuiga plano por pacema 
rekonstruado nacia kaj inter

nacia.

Sub tiu titolo aperis interesa 
broŝuro senpage sendata al ĉiu

interesulo.

Petu ĝin hodiau per poŝtkarto 
sendota al S-ro Colin Unwin, 
Box 47, Fremantle, Western 
Australia (Okcidenta Aŭstralio).

ar Roitzsch, Sebnitz i. s
Germ anio


